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1. WSTĘP 

 
1.1. Wprowadzenie 

   
 Opracowanie obejmuje prognozowane oddziaływanie na środowisko projektu Zmiany  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łagów (zwanego dalej: Zmiana Studium).  
  Prognoza oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń 
studium w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, 
wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych    
i powinna stanowić integralną cześć opracowania zmiany studium oraz podawać rozwiązanie 
poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania. 

Od 1 stycznia 2018 r. miejscowość gminna Łagów powróciła do praw miejskich. Tym samym 
w dalszej części prognozy należy traktować, że zapisy prognozy dotyczą zmiany studium w 
zakresie miasta i gminy Łagów. 
 
1.2. Charakterystyka projektu Zmiany Studium 
    

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łagów opracowana została w efekcie podjęcia przez Radę Gminy w Łagowie Uchwały                   
Nr XXIX/245/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie przystąpienia                  
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łagów”. Zmiana Studium obejmuje część tekstową i graficzną.  
 
  

1.2.1. Obszar opracowania 

 
 Zgodnie z powyższą uchwałą Zmiana Studium obejmuje obszar w granicach 
administracyjnych sołectw lub części sołectw: Łagów, Winna, Nowy Staw, Lechówek, Wola 
Łagowska, Płucki, Wiśniowa, Piotrów, Melonek, i Małacentów w gminie Łagów (powiat 
kielecki, województwo świętokrzyskie).  
 
 
1.2.2. Cel projektu Zmiany Studium 

 
 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Łagów ma na celu określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego.  
 Dla gminy Łagów sporządzono Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów przyjęte Uchwałą Nr XV/120/2000 Rady 
Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2000 r., a następnie zmienione Uchwałą Nr XLIX/310/06 
Rady Gminy Łagów z dnia 21 września 2006 r. oraz Uchwałą Nr LIII/293/2010 Rady Gminy 
Łagów z dnia 18 stycznia 2010 r.  
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Łagów 
przeprowadził ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, która wykazała, że studium wymaga aktualizacji w znacznym zakresie 
(Uchwała Nr XXVII/227/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie 
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Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łagów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łagów). Potrzeba aktualizacji wynika                   
z następujących kwestii:  
- pilnej aktualizacji wymagają zagadnienia związane z nowo udokumentowanymi złożami,                
a także powstaniem nowych granic terenów i obszarów górniczych w wyniku wydanych 
nowych koncesji na wydobycie;  
- korektom uległ projektowany nowy układ komunikacyjny na poziomie wojewódzkim 
(przebieg drogi ekspresowej DK74/S-74 i obwodnicy Łagowa);  
- do Wójta Gminy od mieszkańców i właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze 
gminy, od 2010 r. (tj. po przyjęciu zmiany studium) wpływały wnioski stanowiące 
jednostkowe postulaty zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikające                       
z bieżących potrzeb i zamiarów inwestycyjnych; 
- ponadto analiza wykazała, że w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy                            
i zagospodarowania terenu (w przypadku terenów bez obowiązującego planu miejscowego)             
w części są niezgodne z polityką przestrzenną Gminy przyjętą w obowiązującym studium. 
 

 Jednocześnie należy zaznaczyć, że w myśl art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu                      
i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga 
dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu                  
do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne,                      
w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.  
 

 

 
 1.2.3. Powiązanie dokumentu Zmiany Studium z innymi dokumentami  
 
 Analizowany projekt Zmiany Studium uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia 
opracowań strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie 
wojewódzkim,  powiatowym i lokalnym. Opracowania te zawierają wytyczne i ustalenia                  
o których mowa w dokumentach sporządzonych na szczeblu wspólnotowym i krajowym. 
Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest ustawowa hierarchiczność ich ustaleń                       
i zapisów. 
 
Ustalenia Zmiany Studium  są  zgodne z ustaleniami dokumentów wojewódzkich takich jak:  
 
– Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego - uchwała                      
Nr XLII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. (Dz. 
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z. z 2014 r., poz. 2870), 
 
– Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 - uchwała 
Nr XXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 2914),  

 
– Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020                     
z perspektywą do roku 2025 - uchwała Nr XX/290/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r.,                  

poz. 2914),  
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– Zaktualizowany „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016 – 
2022” – uchwała Nr XXV/356/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 
2016 r.   
 
– Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz                           
z planem działań krótkoterminowych” - uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r., poz. 3890),  
 
– Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego - uchwała Nr XI/192/07 
Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego z dniu 27 grudnia 2007 r.,  
 
– Program opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2013 – 2016 - 
uchwała Nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013 r., 
 
– Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 – przyjęty Uchwałą Nr XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego                  
z dnia 26 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r., poz. 2910),   
 
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  
 

 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
 
 Zgodnie z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w części kierunkowej obszar gminy Łagów wraz 
z gminami: Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny i Pawłów, został zaliczony do obszaru 
turystycznego Gór Świętokrzyskich. Gminę tą zakwalifikowano też do podobszaru                               
o największym potencjale rozwoju wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych oraz do 
podobszaru kumulacji działań w zakresie dostępności do usług.  
 Pod względem głównych obszarów problemowych, wyodrębnionych w Planie 
województwa, gmina została zaliczona do obszaru o średnich warunkach rozwoju oraz                  
do obszaru o najgorszej dostępności do usług. W zakresie problemów i zagrożeń ze strony 
środowiska przyrodniczego Łagów zaliczono do: strefy zwiększonej koncentracji osuwisk 
oraz obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych (PIG), w której 
znajdują się osuwiska istniejące, lokalnie - do obszarów zagrożonych erozją gleb oraz                    
do obszarów deficytowych w wodę.  
 Dodatkowo Łagów wraz z pozostałymi gminami województwa świętokrzyskiego 
(jako cały obszar województwa) należy też do obszaru o najniższym stopniu rozwoju                                  
i pogarszających się perspektywach rozwojowych (do obszarów tych należą wszystkie 
województwa Polski Wschodniej) oraz do obszaru predysponowanego do wsparcia krajowego 
w zakresie odnowy demograficznej ze względu na wysoką koncentrację negatywnych 
procesów demograficznych. 
 
Podobszary kumulacji działań w zakresie poprawy dostępności do usług  
 Podobszary te zostały zaliczone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
do roku 2020 do Obszarów Strategicznej Interwencji, wymagają one realizacji zawartych 
poniżej działań priorytetowych: 
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 poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków obsługi (w tym transport zbiorowy)                   
i telekomunikacyjnej; 

 poprawa dostępu do usług publicznych, w tym usług: edukacji, zdrowia, pomocy 
społecznej, usług komunalnych i kultury (m.in.: zapewnienie: odpowiednio wyposażonej 
bazy lokalowej w zakresie edukacji, służby zdrowia, kultury, dostępnej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 
oraz nad osobami w podeszłym wieku, oferty terenów sportowo-rekreacyjnych, pełnego 
zaopatrzenia w usługi komunalne); 

 tworzenie warunków dla rozwoju nowych segmentów usług w turystyce, oraz ochronie 
środowiska i dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie wykorzystania lokalnych 
potencjałów do produkcji energii z OZE. 

 
Podobszary o największym potencjale rozwoju wydobycia i przetwórstwa surowców 
mineralnych  
 Podobszary te obejmują najważniejsze tereny występowania oraz wydobycia                          
i przetwórstwa surowców mineralnych.  
 
Do strategicznych kierunków działań przestrzennych, które powinny być podjęte na tych 
podobszarach zalicza się:  

 oszczędne i racjonalne gospodarowanie występującymi tu zasobami surowców;  
 utrzymanie ciągłości eksploatacji złóż ważnych dla gospodarki regionu; 
 sukcesywna rekultywacja terenów pogórniczych z możliwością wykorzystania ich              

dla rozwoju turystyki;  
 udostępnienie nowych złóż pod warunkiem, że działalność gospodarcza związana 

z wydobyciem surowców uwzględniać będzie wymagania środowiskowe;  
 stosowanie nowoczesnych technologii, zmniejszających uciążliwość eksploatacji  

i przeróbki surowców dla środowiska;  
 racjonalne zagospodarowanie wód pokopalnianych;  
 dostosowanie sieci dróg obsługujących zakłady wydobycia i przeróbki surowców 

skalnych do występującego i prognozowanego ich obciążenia ruchem.  
 
 
 
AKTUALIZACJA „PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO DLA 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ 

KRÓTKOTERMINOWYCH”  
  
 Dokument przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma 
doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu dla stref,                 
w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Realizacja 
Programów ochrony powietrza wymaga współpracy wielu stron oraz bieżącej oceny 
postępów prac. W tym celu określone zostały zakresy kompetencji dla poszczególnych 
organów administracji i instytucji, w tym na szczeblu gminnym.  
Gmina ŁAGÓW zaliczona została do Gmin, w których w szczególności powinny być 
prowadzone działania naprawcze. Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów w ramach 
realizacji Programów ochrony powietrza to:  
 Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, 

szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań 
ujętych w Programie w zakresie danej gminy, miasta. 
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 Opracowanie i realizacja kompleksowych Programów ograniczenia niskiej emisji                      
na terenach ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym poprzez stworzenie systemu 
zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych. 

 Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej.  
 Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów 

w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nie objętych 
wymogiem realizacji Programu ograniczania niskiej emisji.  

 Termomodernizacja obiektów budowlanych. 
 Budownictwo energooszczędne i pasywne. 
 Przebudowa i modernizacja dróg. 
 Czyszczenie ulic i dróg na mokro.   
 Prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu, poprzez regularne utrzymanie 

czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach 
pogodowych), szczególnie na obszarach przekroczeń oraz przy wyjazdach z budów.  

 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów 
oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.  

 Budowa sieci ścieżek rowerowych.  
 Nasadzanie odpowiednich gatunków drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów zieleni 

ochronnej.  
 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.  
 Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).  
 Opracowanie kampanii promocyjno - edukacyjnej zachęcającej mieszkańców miasta                 

do zmiany systemu ogrzewania.  
 Uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony 

powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem 
ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania o niskiej 
emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie pylenia podczas 
prac budowlanych.  

 Uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” PM2,5 oraz projektowanie linii zabudowy 
uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie 
drzew i krzewów). Dodatkowo plany zagospodarowania przestrzennego muszą zawierać 
ograniczenia w zakresie lokalizacji obiektów,  których  funkcjonowanie  powoduje  
wzmożone  natężenie  ruchu  takich  jak  centra logistyczne  czy  centra  handlowe.                 
Plany zagospodarowania przestrzennego w strefach powinny być opracowane                 
dla wszystkich obszarów  określonych  w  POP  jako  obszary  występowania  przekroczeń  
wartości dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5.   
W  przypadku  braku  planów  zagospodarowania przestrzennego w decyzjach                          
o warunkach zabudowy należy wskazywać stosowanie systemów grzewczych 
ograniczających negatywny wpływ na jakość powietrza. 

 Działania prewencyjne na poziomie wydawania i opiniowania decyzji administracyjnych, 
poprzez uwzględnianie ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów (w tym również 
wynikających z transportu urobku).  

 Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. 
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 Zakaz spalania pozostałości roślinnych. 
  
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
NA LATA 2014 – 2020  
 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
stawia sobie za cel poprawę stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie 
degradacji środowiska naturalnego, wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony 
środowiska przyrodniczego (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie 
bioróżnorodności, gdzie wspierane będą działania mające na celu zachowanie zagrożonych 
wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów oraz 
przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie 
sieci Natura 2000, a także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska. 
 
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
NA LATA 2015-2020  Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2025  
 
 „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” na podstawie 
aktualnego stanu środowiska i źródeł zagrożeń w poszczególnych komponentach środowiska, 
określa: 
− strategię działań dla poprawy stanu środowiska w perspektywie do roku 2025, 
− wojewódzkie priorytety ekologiczne i przedsięwzięcia priorytetowe planowane  

do realizacji w latach 2015 – 2020, 
− źródła zagrożeń, w tym występowanie zjawisk ekstremalnych, 
− monitoring realizacji „Programu…”, 
− aspekty finansowe wdrażania „Programu..”. 
Strategia działań zawiera kierunki działań do 2020 roku i cele długoterminowe do 2025 roku. 
Najważniejsze działania ujęte zostały w następujących zagadnieniach: 
- ochrona zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 
- kierunki działań systemowych. 
Ponadto w „Programie..” zakłada się kompleksowe podejście do problemów gospodarki 
wodno – ściekowej w dorzeczach głównych rzek województwa, poprawy jakości powietrza w 
strefach, ochrony przyrody, adaptacji do zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej w każdym 
komponencie środowiska.  
 
 
ZAKTUALIZOWANY „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2016 – 2022” 

 
 Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego”, Łagów został zaliczony do Regionu 2 gospodarki odpadami. W jego 
obrębie zlokalizowane są: 
- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających 
się w całości lub w części do odzysku – msc. Janik, gm. Kunów, oraz przewidziana                  
do zastępczej obsługi instalacja msc. Janczyce, gm. Baćkowice; 
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-  instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów a także wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych                     
lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone                  
w przepisach odrębnych – msc. Janik, gm. Kunów, oraz przewidziana do zastępczej 
obsługi instalacja msc. Janczyce, gm. Baćkowice; 

-     instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych a także pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych – msc. Janik, gm. Kunów, oraz przewidziana do zastępczej 
obsługi instalacja msc. Janczyce, gm. Baćkowice. 

 
Zasady polityki przestrzennej: 

 zapewnienie warunków do wdrożenia systemu Regionalnych Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów (RZZO) w liczbie i rozmieszczeniu zgodnym  
z obowiązującym „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”; 

 wsparcie zorganizowanego systemu odbierania odpadów komunalnych, obejmującego 
wszystkich mieszkańców województwa; 

 selektywna zbiórka, odbiór i odzysk odpadów; 
 ograniczenie składowania komunalnych osadów ściekowych m.in. poprzez ich termiczne 

przekształcanie. 
 
 

Ustalenia Zmiany Studium są zgodne z ustaleniami dokumentów powiatowych takich jak: 
 
– Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 - przyjęta uchwałą Nr XXIV/16/2017 
Rady Powiatu w Kielcach  z dnia 20 marca 2017 r.,  
– Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego, aktualizacja na lata 2008-2012 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2013–2018,  
– Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Kieleckiego – aktualizacja na lata 2007– 2011  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2018.  

 

 

Ustalenia Zmiany Studium są zgodne z ustaleniami dokumentów gminnych takich jak: 
 

− Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2015-2024,  
− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łagów na lata 2010–2017,  
− Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łagów na lata 2010-2017,  
− Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łagów,   
− Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Łagów na lata 2012-2032,  
− Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łagów na lata 2015-2024.  

 
 
Przy sporządzaniu projektu Zmiany Studium uwzględniono ponadto informacje wynikające z 
dodatkowych opracowań takich jak: 
 
• Opracowanie ekofizjograficzne do projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów.   
• Stan środowiska w województwie świętokrzyskim - Raport 2016, WIOŚ 2016.  
• Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie 
świętokrzyskim w roku 2010.  
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• Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2016. WIOŚ 2017. 
• Program państwowego monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 

2016-2020.  
• Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
• Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. „Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski” na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kielce. 2013 r.   

• Inwentaryzacja złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem ochrony 
środowiska na terenie gminy Łagów w województwie świętokrzyskim, Kielce, listopad 
2006r. 

• Raport o oddziaływaniu na środowisko kontynuowania wydobycia z części złoża 
dolomitów dewońskich „Wszachów I” , Kielce 2016r. wraz z uzupełnieniem nr 1 i nr 2. 

• Decyzja Wójta Gminy Łagów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pod nazwą: „Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej                 
nr 756” - znak: OŚ.6220.9.2016 z dnia 17.01.2017 r.  

• Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-74                 
na odcinku Cedzyna – Łagów - Jałowęsy w wariancie 6-4-b” - znak: WOO-
I.4200.1.2012.MGN.37, WOO-I.4200.2.2015.MGN.17 z dnia 19.06.2017 r.  

• Decyzja Wójta Gminy Łagów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na wykonaniu urządzenia lub urządzeń wodnych umożliwiających pobór 
wód podziemnych, innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę 
na ujęciu składającym się z dwóch studni S-1 i S-2 na terenie kopalni „Łagów II” w msc. 
Łagów – znak: OŚ.6220.9.2014 z dnia 07.05.2015 r.  

• Decyzja Wójta Gminy Łagów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Poszerzeniu złoża Łagów II” o działki nr ewid. (…) w msc. Łagów                 
w ramach projektowanego obszaru górniczego ‘Łagów IIA’ wraz z przebudowa                  
i rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (…)” - znak: 
OŚ.6220.10.2013 z dnia20.03.2014 r.  

• Decyzja Wójta Gminy Łagów o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pod nazwą: „Eksploatacja złoża ‘Komorniki I’ na części działek o nr ewid. (…) do 
rzędnej +281 m n.p.n.m. w msc. Łagów wraz z budową wału ochronnego oraz 
przebudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych” - znak: 
OŚ6220.12.2013 z dnia 25.07.2014 r.  

• Koncesja znak: OWŚ.V.7511-1/07 z dnia 10.01.2007r. wraz z jej późniejszymi zmianami 
dokonanymi decyzjami z dnia 10.09.2009r., znak: OWŚ.V.7511-12/09, z dnia 
23.10.2012r., znak: OWŚ.V.7422.33.2012, z dnia 28.05.2013r., znak: 
OWŚ.V.7422.13.2013 oraz z dnia 10.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.15.2015                       
na wydobycie wapieni i dolomitów dewońskich z części złoża „Nowy Staw”.  

• Koncesja znak: OWŚ-V.7511-13/07 z dnia 06.09.2007r. wraz ze zmianą wprowadzoną 
decyzją z dnia 30.03.2015r., znak: OWŚ-V.7422.7.2015, na wydobywanie wapieni 
dewońskich z części złoża  „Łagów IV”.  

• Koncesja znak: OWŚ.V.7511-18/09 z dnia 10.12.2009r. wraz z jej późniejszymi zmianami 
dokonanymi decyzjami z dnia 30.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.17.2015, z dnia 
18.11.2015r. znak: OWŚ-V.7422.28.2015, z dnia 20.01.2016r., znak: OWŚ-V.7422.3.2016 
na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Komorniki 1” , położonych                    
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w granicach działek o nr 1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3 i 13 w 
miejscowości Winna (obręb nr 15), gmina Łagów.  

• Koncesja znak: znak: OWŚ.V.7422.48.2011 z dnia 29.12.2011r. na wydobywanie wapieni 
dewońskich z części złoża  „Łagów V” położonego w obrębie działek o nr ewid.  20, 21/2, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43/1, 45/1, 45/2              
i 46 znajdujących się na gruntach miejscowości Nowy Staw (obręb 9), gmina Łagów. 

• Koncesja znak: OWŚ.V.7422.5.2011 z dnia 19.05.2011r. wraz z jej późniejszymi 
zmianami dokonanymi decyzjami z dnia 30.04.2012r., znak: OWŚ.V.7422.9.2012, z dnia 
09.09.2014r. znak: OWŚ.V.7422.31.2014, na wydobywanie wapieni dewońskich ze złoża  
„Łagów – Zagościniec”, położonego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
605 i 606 znajdujących się w miejscowości Łagów (obręb 5), gmina Łagów.   

• Koncesja znak: OWŚ.V.7422.5.2011 z dnia 04.12.2013r. na wydobywanie wapieni 
dewońskich z części złoża  „Łagów III”, położonego w obrębie działek oznaczonych 
następującymi numerami ewidencyjnymi: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 64/1, 65, 
66 i 67, znajdujących się w miejscowości Nowy Staw (obręb 0009), gmina Łagów.  

• Koncesja znak: OWŚ.V.7422.21.2014 z dnia 23.07.2014r. na wydobywanie wapieni 
dewońskich z południowej części złoża „Łagów II”, położonego na gruntach 
miejscowości Łagów (obręb 0005), gmina Łagów.  

• Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.1.2.2016/2017             
z dnia 22.03.2017 zatwierdzając projekt robót geologicznych na poszukiwanie                        
i rozpoznanie w kat. C1 złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Nowy Staw I” oraz 
ustalenia  warunków hydrogeologicznych w miejscowości „Nowy Staw, gmina Łagów, 
powiat kielecki, województwo świętokrzyskie opracowany w 2016 r. przez mgr inż. 
Józefa Kowalika i inż. Antoninę Gad. 

 

 
1.2.4. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Zmiany Studium 
 
   Projekt Zmiany Studium służący stworzeniu podstaw formalno-prawnych rozwoju 
obszaru, analizowany jest przy stosowaniu zasad kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz w postępowaniu               
w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalaniu zasad ich zagospodarowania 
i zabudowy. 
   Monitoring skutków dla środowiska, jakie może wywołać realizacja założeń powinien 
uwzględniając następujące kwestie:   
– nadzór w trakcie realizacji dokumentu planistycznego, w celu sprawdzenia zgodności 
wykonywanych prac, przedsięwzięć itp. ze środkami łagodzenia oddziaływań na środowisko, 
które wynikają z przepisów szczególnych, 
– regularną i okresowa kontrolę oddziaływania wykonanych inwestycji na środowisko                     
z jednoczesnym porównaniem wyników tego monitoringu z oddziaływaniami 
przewidywanymi w momencie przyjęcia projektu do realizacji, w tym zapisanych w niniejszej 
prognozie oddziaływania na środowisko.  
   Szczegółowe warunki monitoringu powinny być opracowywane na etapie 
przygotowania dokumentacji dla poszczególnych inwestycji, w tym szczególnie                       
dla przedsięwzięć mających wpływ na środowisko. Powinny także zawierać zestaw 
odpowiednich wskaźników umożliwiających nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz 
źródeł ich pozyskania i wykonywania oceny. W zakresie monitoringu poszczególnych 
elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki i instytucje wskazane w przepisach 
odrębnych. 
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1.3. Podstawa prawna, zakres, cel i metody sporządzania prognozy 

 
1.3.1. Podstawa prawna opracowania prognozy 

 
  Podstawę prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń 
Zmiany  Studium stanowią: 

  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), 

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

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).  

 

 Prognoza oddziaływania na środowisko nie posiada mocy prawnej i nie stanowi 
przedmiotu uchwalenia. Jest natomiast częścią składową dokumentacji planistycznej, bez 
której nie może być uchwalona przedmiotowa zmiana studium.  
 Prognoza ma ponadto charakter kontrolnej opinii zapisu ustaleń opracowania 
planistycznego w zakresie skuteczności ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców oraz 
pełni pomocniczą funkcję przy podejmowaniu uchwały przez Radę Gminy w sprawie 
uchwalenia studium. 
 Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz          
o ocenach oddziaływania na środowisko prognoza stanowi element postępowania  w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów określonych              
w art. 46 tej ustawy.  
 Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie           
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu          
lub programu obejmujące w szczególności (art. 3 ust. 14 ww. ustawy):   
 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania     

na środowisko; 
 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko; 
 uzyskanie wymaganych ustawą opinii; 
 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 
 Zgodnie z art. 46 ust. 1, w związku z art. 50 ww. ustawy przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 
 

1.3.2. Cel i zakres opracowania prognozy 

 
 Niniejsza prognoza jest realizacją obowiązku określonego w art. 51 ust. 1 ustawy                
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405). Przepis ten nakłada na organ opracowujący projekt 
dokumentu tj. projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(lub jego zmianę) obowiązek sporządzenia dla niego prognozy oddziaływania na środowisko. 
Prognoza powinna określać i oceniać między innymi skutki wpływu realizacji ustaleń tych 
projektów na elementy środowiska przyrodniczego, ludzi oraz dobra materialne, a także 
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skutki, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego przeznaczenia terenów, wprowadzonych 
przez te projekty. Zakres prognozy obejmuje wymogi określone w art. 51 ust. 2 ww. ustawy.   
 Ustala się, iż prognoza powinna obejmować obszar objęty projektem studium                   
(lub jego zmiany), wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego               
z realizacji ustaleń tego  projektu. 
 Z art. 53, 57 i 58 ww. ustawy wynika, że organ opracowujący projekt dokumentu 
powinien uzgodnić zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko z właściwymi organami. W przypadku projektu „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy” są nimi: Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.  
 W związku z powyższym zakres merytoryczny prognozy oddziaływania                              
na środowisko projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łagów został uzgodniony z: 
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-
II.411.1.13.2017.EC z dnia 27.03.2017 r.),  
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (pismo znak: SE.V.-
4412./7/17 z dnia 27.03.2017 r.).  
 Prognoza obejmująca wymaganą ustawowo problematykę ma na celu ocenę ustaleń 
zmiany studium w aspekcie ochrony walorów środowiska przyrodniczego, jak również 
przedstawienie przewidywanych jego przekształceń i związanych z tym warunków życia 
ludzi wynikających z realizacji przyjętych ustaleń określonych dla terenu objętego 
opracowaniem.  
 

 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Łagów ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany Studium. W odpowiedzi                    
na ogłoszenie, do Urzędu Gminy w Łagowie nie wpłynęły żadne wnioski.  
 
 
1.3.3. Metody sporządzania prognozy 

 
 Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawiająca wyniki analiz i ocen wpływu 
projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łagów, stawia wskazaną zmianę studium jako główne źródło informacji o tym terenie. 
Ustalenia zawarte w Zmianie Studium stanowią podstawę do określenia potencjalnych zmian 
jakie mogą wystąpić w środowisku obszaru objętego opracowaniem. Prognoza opiera się                 
na raportach o stanie środowiska, inwentaryzacjach, ocenach i analizach środowiskowych, 
monitoringu zagrożeń środowiska, aktach prawa miejscowego dotyczących obszarów 
chronionych, uchwałach Rady Gminy w Łagowie.  
 W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu Zmiany Studium pod kątem ich zgodności                     
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem 
ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu 
Zmiany Studium  dotyczące warunków zagospodarowania terenu. Podjęto również próbę 
oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych                   
w opracowaniu ekofizjograficznym.  
 Analizą objęto również obszar wykraczający poza bezpośredni teren opracowania                
w celu znalezienia powiązań przyrodniczych z otaczającymi teren inwestycji obszarami oraz 
w związku z możliwym większym zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
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 Ocenie poddano wszystkie elementy środowiska tj.: powietrze, powierzchnię ziemi 
łącznie z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, środowisko biotyczne (flora, 
fauna), zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe, krajobraz, we wzajemnym ich powiązaniu                      
z uwzględnieniem stanu środowiska obszaru opracowania, jego wrażliwości  i odporności. 
Dokonano również identyfikacji, analizy i oceny wpływu projektowanych ustaleń Zmiany                
Studium (możliwych oddziaływań generowanych w wyniku ich wprowadzenia) na obszary 
chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody.  
 Ponadto przeanalizowano i oceniono skutki realizacji ustaleń projektu Zmiany   
Studium pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.  
  

Istota prognozy zawiera się w ocenie: 
 na ile ustalenia Zmiany Studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości 
środowiska, 

 na ile ustalenia Zmiany Studium wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości 
środowiska, 

 w jakim stopniu ustalenia Zmiany Studium będą potęgować istniejące zagrożenia. 
 

 Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi                       
i waloryzacyjnymi. Skutki wpływu realizacji ustaleń Zmiany Studium na środowisko, jak 
również na obszary Natura 2000, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu zostały 
oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz 
prognozowanie oddziaływań na cele ochrony, działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów, przedmioty ochrony i integralność w/w obszarów chronionych. Punktem 
odniesienia był aktualny stan środowiska. 
 Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie                  
na publikowanych poradnikach, wytycznych i przepisach branżowych oraz analogii                
do skutków działalności o tym samym charakterze, prowadzonej na innych terenach.  
 Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski 
odnośnie rozwiązań przyjętych w projekcie Zmiany Studium w aspekcie ich wpływu                      
na środowisko oraz cele ochrony, działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów, parku 
krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu i przedmioty ochrony i integralność 
obszarów Natura 2000, oraz sprecyzowano zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji 
potencjalnych negatywnych skutków.  
 Opracowanie niniejsze zawiera informacje o poszczególnych elementach środowiska, 
analizę warunków przyrodniczych, a także istotnych elementów zagospodarowania terenu.  
 

 Podstawą przy dokonywaniu wymienionych analiz są również postanowienia 
wynikające z następujących aktów prawnych powiązanych zagospodarowaniem 
przestrzennym i ochroną środowiska (ustawy) wraz z aktami wykonawczymi:   
 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.,                  
poz. 519 z późn. zm.);  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134                 
z późn. Zmianami);  
– Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1161);  
– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788);   
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r.                 
poz. 1131 z późn. zm.);  
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– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1289);  
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);  
– Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1136);  
– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.), 
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r poz.1121) – 
obowiązująca do dnia 31.12.2017 r.;  
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) – obowiązująca 
od 01.01.2018 r.;  
– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.                 
2017 r., poz. 2187),  
– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1073);  
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw z związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774);  
– Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023,             
z późn.zm.); 
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.  Dz. U. z 2016 r.                  
poz. 2147, z późn.zm.);  
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz.220,                  
z późn.zm.), 
 
oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw:  
 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2013 r. 
poz. 640);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów  (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1546); 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz.880); 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań       
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz. U. Z 2014 r. poz. 1542); 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70);  
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– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia               
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215,                     
poz. 1366); 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359); 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1923); 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych 
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U.  Z 2004 r. 
Nr 180, poz. 1867);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (t.j. z 2014 r., poz.1713);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395);  
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

 
oraz inne przepisy i zarządzenia lokalne wymagane w zakresie tego typu opracowań. 

 
 Ponadto w analizach wykorzystano informacje zamieszczone na stronach 
internetowych różnych instytucji (w tym wykorzystano dane przestrzenne przy użyciu 
narzędzi GIS) tj.:  
- Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (www.gdos.gov.pl);  
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach (www.kielce.pios.gov.pl); 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (www.kielce.rdos.gov.pl); 
- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.kzgw.gov.pl);  
- Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (http://www.pgi.gov.pl); 
- Państwowej Służby Hydrologicznej w Warszawie (http://www.psh.gov.pl); 
- Bank Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl);    
- System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (sip.e-swietokrzyskie.pl);  
- Geoportal krajowy (www.geoportal.gov.pl).  
 
 
 
 
 

2. USTALENIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

 
 W obowiązującym studium wyznaczono trzy główne strefy polityki przestrzennej 
obejmujące obszary i tereny o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym 
charakterze ustanowionych reżimów ochronnych tj.: 

 Strefa działalności administracyjno-usługowej; 
 Strefa intensywności działalności usługowej i przemysłowej; 
 Strefa krajobrazowo-turystyczna.  

Zmiana Studium wskazuje jednostki funkcjonalne, które są jednostkami niższego rzędu 
względem wyodrębnionych stref oraz obszarów polityki przestrzennej i stanowią ich część,  
obejmującą tereny zwartej zabudowy i zainwestowania. Zostały one wyodrębnione uwagi 
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na potrzebę identyfikacji tworzonego w ich obrębie zagospodarowania i zabudowy. 
Złożoność uwarunkowań wpływających na charakter kształtującej się na obszarze gminy 
zabudowy, szczególnie w miejscowości Łagów, powoduje potrzebę określenie obszarów 
rozwoju identyfikowanego charakteru zabudowy i zagospodarowania.  
Jednostki funkcjonalne zostały podzielone na dwie grupy w zależności od charakteru 
zagospodarowanie jakie tworzą tj.: 

1) Jednostki funkcjonalne elementarne zainwestowane i potencjalnego rozwoju: 
MN, ML, RMN, RM, MNU, U, UPP, US, PG, PG/p, Up, U-ZL, ZP, ZC, OT, KS, 
KD(D,L,Z,GP,S). 

2) Jednostki funkcjonalne elementarne otwarte: 
WS, ZL, ZLd, ZI, R, ZN, …/Pfo  

 
W obszarze Zmiany Studium określono następujące tereny i funkcje zagospodarowania 
przestrzennego:  

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług: MN 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług: RMN 

• tereny zabudowy zagrodowej na terenach otwartych: RM 

• tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej: MNU 

• tereny aktywności gospodarczej związanej z działalnością produkcyjną: RU 

• tereny zabudowy letniskowej: ML 

• tereny usług: U 

• tereny usług publicznych: Up  
• tereny aktywności gospodarczej (w tym działalności produkcyjnej, składów  
     i magazynów: UPP 

• tereny działalności górniczej i eksploatacji surowców: PG 

• tereny potencjalnych eksploatacji po uzyskaniu koncesji: PG/p 

• tereny lokalizacji instalacji fotowoltaicznych (tereny zabudowy produkcyjnej 
 związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych o mocy  >100kW): Pfo 

• tereny lasów państwowych,  tereny lasów prywatnych: ZL  
• tereny dolesień: ZLd 

• tereny zieleni parkowej: ZP 

• obszary dolin rzecznych okresowo narożone na powodzie: ZN 

• tereny zieleni innej ochronnej: ZI 

• istniejące zbiorniki wodne (stawy): WS 

• tereny rolnicze (otwarte, upraw polowych, łąk, zadrzewień i zakrzewień, pastwisk  
i sadów): R 

• tereny cmentarzy: ZC 

• tereny sportu, rekreacji, turystyki: US 

• tereny gospodarstw leśnych: U-ZL 

• projektowany zbiornik wodny: WS 

Tereny komunikacji: 
• droga krajowa DK 74 KDG 

• droga wojewódzka: DW 756 KDG 

• projektowany przebieg drogi ekspresowej S74 – wariant 6.4 – etap 1 

• projektowany przebieg drogi ekspresowej S74 – wariant 2(B) - etap 2 

• tereny komunikacji kołowej: KS 

• drogi powiatowe: KDZ, KDL 

• drogi gminne: KDL, KDD 
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Infrastruktura techniczna:  
• istniejąca napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia (SN 15 kV) wraz 

 ze strefą techniczną;  
• obszary obsługi technicznej: OT (OT-K- oczyszczalnia ścieków; OT-W- ujęcia wody 

 pitnej;  
• planowany gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 200 MOP 5,5 MPa;  
• istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (WN 220 kV) 
 wraz ze strefą techniczną, obecnie pracująca na napięciu 110 kV;  
• maszt telefonii komórkowej.  

 
 
 
 
 
3. OCENA STANU FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA NA OBSZARZE 
OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAGÓW 

 

3.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego – stan środowiska 

 
3.1.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

 

 Teren opracowania obejmuje swoim zasięgiem obszar sołectw lub części sołectw: 
Łagów, Winna, Nowy Staw, Lechówek, Wola Łagowska, Płucki, Wiśniowa, Piotrów, 
Melonek, i Małacentów w gminie Łagów. Gmina Łagów położona jest w powiecie kieleckim 
w centralnej części województwa świętokrzyskiego i graniczy z następującymi jednostkami 
administracyjnymi: 

- od zachodu z gminą Daleszyce i Bieliny (powiat kielecki), 
- od północy z gminą Nowa Słupia (powiat kielecki) i gminą Waśniów (powiat 

ostrowiecki), 
- od wschodu z gminą Baćkowice i Iwaniska (powiat opatowski),  
- od południa z gminą Raków (powiat kielecki). 

 
 Wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg J. Kondrackiego teren Zmiany 
Studium (jak i cała gmina Łagów) położony jest w następujących jednostkach:  
- Prowincja: WYŻYNY POLSKIE (34), 

- Podprowincja: WYŻYNA MAŁOPOLSKA (342), 

- Makroregion: WYŻYNA KIELECKA (342.3), 
- Mezoregion: GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (342.34-5).  
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Rys. Położenie terenu opracowania na tle jednostek administracyjnych i regionów fizyczno-
geograficznych – mezoregionów (wg J. Kondrackiego).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło podkładu: Państwowy Rejestr Granic: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html 
  http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet 

 
        
  

3.1.2. Ukształtowanie powierzchni terenu   
 
 Dzisiejszy obraz rzeźby na terenie objętym Zmianą Studium powstał w wyniku 
długotrwałego rozwoju morfologicznego. Poszczególne elementy ukształtowane w różnych 
okresach i w toku odmiennych procesów tworzą obecnie jedną całość. Najstarsze formy 
morfologiczne są wieku trzeciorzędowego (liczą kilkanaście milionów lat), natomiast 
najmłodsze (tarasy zalewowe rzek, torfowiska) tworzą się jeszcze współcześnie.  
 Analizowany obszar morfologicznie jest urozmaicony. Zróżnicowanie morfologiczne 
terenu związane jest z budową geologiczną starszego podłoża, jego tektoniką, działalnością 
erozyjna i akumulacyjną lądolodu oraz procesami denudacyjnymi rzek i erozją zachodzącymi 
również obecnie, a także procesami antropogenicznymi.   
 Najwyższe wzniesienie na obszarze opracowania to Kobyla Góra 392 m n.p.m. 
położona w północnej części soł. Małacentów (tuż przy granicy gminy Łagów z gminą Nowa 
Słupia). Najniżej położony jest taras zalewowy doliny rzeki Łagowicy na granicy obrębu 
Wola Łagowska z obrębem Duraczów), jego rzędna wynosi 262 m n.p.m. Różnice wysokości 
na terenie opracowania wynoszą zatem 130 m.  

W aktualnej rzeźbie terenu opracowania istotną rolę odgrywają zmiany wywołane 
gospodarczą działalnością człowieka, przede wszystkim formy antropogeniczne związaną                 
z eksploatacją surowców mineralnych (wyrobiska i hałdy poeksploatacyjne) zlokalizowane na 
wschód od Łagowa. W dalszej kolejności zmiany naturalnej rzeźby spowodowane są 
budownictwem mieszkaniowym, usługowym, aktywności gospodarczej, produkcyjnej                       
i drogowym.  
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Duże znaczenie dla kształtowania obecnej rzeźby terenu ma działalność 
rzeźbotwórcza rzek, zwłaszcza Łagowicy i jej dopływów. Szczególnie uwidocznione są jej 
wpływy na południe od Łagowa, gdzie rzeka Łagowica wcina się w węglanowe utwory 
dewonu na kilkanaście metrów, odsłaniając prawie pionowe ściany wapienia. Na północ                 
i wschód od Łagowa zaobserwować można powierzchniowe formy krasu zakrytego, 
tworzącego się pod przykrywającymi je utworami czwartorzędowymi.  

  
Na analizowanym obszarze wyróżniono następujące formy morfologiczne: 

 wzgórza denudacyjne zbudowane z utworów starszych od czwartorzędu stanowiące 
pagóry i wzniesienia o wysokościach względnych od 260 m n.p.m.;   

 wysoczyzna plejstoceńska wyniesiona do 280 m n.p.m. zbudowana z utworów 
czwartorzędowych, urozmaicona formami denudacyjnymi (dolinki, stożki napływowe, 
itp.),  

 dna głównych dolin rzecznych prowadzących stale wody wraz z tarasem zalewowym, 
zbudowane z piasków, żwirów, mułków, mad rzecznych oraz torfów, których 
modelowanie rozpoczęło się z początkiem holocenu i trwa nadal, 

 doliny boczne pochodzenia fluwialno–denudacyjnego stale lub okresowo prowadzące 
wody, zazwyczaj podmokłe,  

 krawędzie i podcięcia erozyjne, 
 pola piasków przewianych z nielicznymi wydmami urozmaicone zagłębieniami typu 

deflacyjnego.    
 
 
3.1.3. Budowa geologiczna i złoża kopalin 

 
            Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (1998) analizowany 
obszar położony jest w obrębie mezoregionu – Góry Świętokrzyskie (342.34-5) obejmującego 
paleozoiczne struktury fałdowe, wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Kieleckiej 
(342.3) będącej trzeciorzędowym wypiętrzeniem tektonicznym i prowincji Wyżyn Polskich 
34.      
W obrębie mezoregionu Góry Świętokrzyskie (342.34-5) wyróżnia się trzy mikroregiony: 
- Pasmo Świętokrzyskie (342.345) obejmujące północną część gminy; 
- Padół Kielecko – Łagowski (342.347) położony w centrum gminy; 
- Pasmo Orłowińskie (342.352) występujące w jej południowej części. 
  
 
3.1.3.1. Budowa geologiczna 

 
Stratygrafia i wykształcenie litologiczne 

 Struktura geologiczna terenów gminy, w tym obszaru opracowania  jest bardzo 
urozmaicona. Jest ona położona w obrębie paleozoicznego masywu Gór Świętokrzyskich, w 
zasięgu synklinorium Kielecko – Łagowskiego i antyklinorium Klimontowskiego, w części 
należą do regionu kieleckiego, a od północy sięgają regionu Łysogórskiego. Masyw 
paleozoiczny reprezentowany jest tu przez utwory od kambru do karbonu, pod przykryciem 
osadów czwartorzędowych, czasem tylko trzeciorzędowych. Wśród utworów geologicznych 
wymienić należy na terenie gminy: 
• kambr dolny i środkowy – tworzący wychodnie lub występujący przypowierzchniowo                   

w południowej części gminy w obrębie antyklinorium klimontowskiego i w synklinie 
łagowskiej, począwszy od góry Kiełki poprzez Sędek, Wolę Łagowską, Kozłów, utwory             
z tego okresu tworzą iłowce, iłołupki, mułowce, piaskowce i kwarcyty, 
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• kambr środkowy – występujący w północnej części gminy przypowierzchniowo                         
w niższych partiach Kobylej Góry, Jeleniowskiej i Szczytniaka, wykształcony jako 
iłołupki, mułowce kwarcytowe, piaskowce i kwarcyty, 

• kambr górny – osady odsłaniają się małym fragmentem w północnej części gminy                     
na południowych zboczach Góry Jeleniowskiej, wykształcony w postaci iłowców                            
i mułowców piaszczystych z wkładkami piaskowców, kwarcyty i piaskowce tworzą szczyt 
Góry Jeleniowskiej, 

• ordowik – występujący punktowo w zachodniej części gminy w rejonie Góry Kiełków oraz 
odsłaniają się w strumieniu w południowo – wschodniej części gminy w rejonie 
miejscowości Kędziorka w postaci zlepieńców, piaskowca, margli zapiaszczonych,  

• sylur – występujący w południowej części gminy w formie izolowanych płatów,                            
w wyższych partiach dolinek erozyjnych i ich zboczy, w dolinach wsi Zbelutka, Czyżów 
oraz niższych partiach stoków Góry Kamionki w postaci iłołupków z graptolitami, 
szarogłazów i mułowców – zalegającymi pod pokrywą dewonu, czasem bezpośrednio pod 
czwartorzędem, 

• dewon – występujący na silnie zfałdowanych osadach starszego paleozoiku głównie                   
w utworach kambru; utwory dewonu tworzą najwyższe wzniesienia w obrębie Pasma 
Orłowińskiego i Małacentowskiego, w centralnej części gminy występują na powierzchni 
lub częściowo przykryte są utworami młodszymi;  na znacznych terenach gminy występują 
jego wychodnie są to m. in.: 
 utwory dewonu dolnego reprezentowane przez piętro ems, wykształcone są jako 

plakodermowe piaskowce kwarcytowe, przeławicone iłołupkami i szarogłazami koloru 
zielonego, wiśniowego, czasami białego; piaskowce mają spoiwo ilaste                           
lub krzemionkowe;  

 utwory dewonu środkowego reprezentowane są przez kompleks skał węglanowych: 
dolomity, wapienie głównie drobnokrystaliczne, gruboławicowe, wapienie krypto                   
i mikro krystaliczne, margle; utwory dewonu środkowego (eifel) składają się z wapieni 
i dolomitów płytowych szarych i żółtawych miejscami marglistych, z wkładkami 
łupków marglisto – dolomitowych oraz iłów zielonkawych; dolomity są 
drobnokrystaliczne lub wyraźnie ziarniste, miejscami spękane; osady eiflu                            
na powierzchni odsłaniają się we wschodniej stronie gminy, od Łagowa do 
miejscowości Winna; utwory dewonu środkowego (żywet) zbudowane są z wapieni i 
dolomitów szarych, płytowych, masywnych i rafowych; osady tego piętra odsłaniają 
się w środkowej  i wschodniej części gminy na północ od odsłonięć eiflu,              

 utwory dewonu górnego występują w centralnej części gminy równolegle do osłonięć 
dewonu środkowego, ku zachodowi pas północny wyklinowuje się, a pas południowy 
ciągnie się dalej; górny dewon na omawianym obszarze jest reprezentowany przez 
piętra fran i famen; osady franu wykształcone są w postaci wapieni masywnych 
kryptokrystalicznych przeławiconych wkładkami wapieni marglistych; osady famenu  
występują w sąsiedztwie osadów franu, wykształcone są jako wapienie margliste, 
iłołupki i łupki bitumiczne.  

• karbon – występują tylko osady karbonu dolnego wykształcone w facji kulmowej;                   
na powierzchni osady karbonu odsłaniają się dwoma płatami w synklinorium centralnym,                
w rejonie Złotej Wody w synklinie łagowskiej oraz na zachód od miejscowości Piotrów – 
Gułaczów, w synklinie piotrkowskiej; utwory tego okresu reprezentowane są przez 
iłołupki, margle, mułowce z sferosyderytami, spękane łupki zawierające wkładki iłów 
bitumicznych, szarogłazy, 

• perm – występujący w parowie Chojnów – Dół – w postaci żyłowych subwulkanicznych 
wylewów diabazów, 

• neogen – utwory neogenu reprezentowane są przez mioceńskie białe lub żółtawe iły            
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o miąższości do 25 m; na powierzchni utwory te występują lokalnie w okolicy Łagowa, 
• trzeciorzęd – występujący jako iły, iły piaszczyste, także gliny i piaski pylaste; utwory te 

wypełniają głównie leje krasowe na wschód od Łagowa; w okolicach Płucek – są to 
okruchowe złoża galeny i pirytu, 

• czwartorzęd – reprezentowany przez utwory plejstocenu i holocenu; utwory plejstoceńskie 
to głównie gliny zwałowe i jej rezydua, a także osady peryglacjalne występujące głównie 
w środkowej części gminy; są to utwory zlodowacenia środkowopolskiego                             
(lub południowopolskiego); do osadów które występują na znacznej powierzchni na terenie 
gminy można zaliczyć ponadto lessy oraz utwory lessopodobne, które powstały podczas 
zlodowacenia północnopolskiego, występują one na wyżynach w północnej i południowej 
części gminy; w części północnej miąższość lessów jest niewielka, natomiast w części 
południowej dochodzi do 10 m; ponadto do osadów plejstoceńskich zaliczyć można piaski 
i żwiry wodnolodowcowe oraz rzeczne które występują na powierzchni wzdłuż dolin 
rzecznych; do najmłodszych utworów czwartorzędu występujących na terenie gminy 
należą holoceńskie piaski, mułki i żwiry rzeczne oraz torfy i namuły torfiaste występujące 
w dolinach rzecznych. 

  
Tektonika 

 Pod względem strukturalnym obszar gminy Łagów położony jest w środkowej części 
paleozoicznego masywu Gór Świętokrzyskich. Masyw ten o generalnej rozciągłości WNW – 
ESE składa się z dwóch stref: ze strefy łysogórskiej (północnej) oraz strefy kieleckiej 
(południowej), oddzielonych od siebie uskokami (nasunięciem) świętokrzyskim 

 W obrębie gminy Łagów strefa łysogórska odsłania się tylko fragmentarycznie                     
w północnej części gminy (pasmo Łysogór), pozostała część gminy położona jest w strefie 
kieleckiej. Strefa kielecka w obrębie gminy składa się z synklinorium kielecko – łagowskiego 
(środkowa część gminy) przechodzącego w kierunku południowym w antyklinorium 
klimontowskiego. 
 Pasmo Łysogór (którego niewielki fragment znajduje się w północnej części gminy) 
zbudowane są ze skała środkowego i górnego kambru, sfałdowane zostało podczas orogenezy 
waryscyjskiej, natomiast synklinorium kielecko – łagowskie uformowane zostało w czasie 
orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej . 
 Synklinorium kielecko – łagowskie w rejonie Łagowa przecina poprzecznie duży 
uskok transwersalny, dzieląc je na dwie części, wschodnią i zachodnią w których wyróżnić 
można mniejsze jednostki tektoniczne. Po wschodniej stronie wyróżnić można: synklinę 
piotrkowską, po zachodniej: synklinę łagowską, antyklinę małacentowską, synklinę płucek 
oraz antyklinę Płucek. Wszystkie elementy synklinorium łagowskiego zostały nachylone                        
i obalone na południe. 
 Antyklinorium klimontowskie ostatecznie uformowało się podczas 
młodokaledońskich ruchów górotwórczych, W strefie tej znajduje się południowa część 
gminy (pasmo Orłowińskie).  
 
 
 
3.1.3.2. Złoża kopalin 
 

 Na terenie gminy występuje 14 udokumentowanych złóż wapieni dewońskich                               
i dolomitów, które położone są na wschód od miejscowości Łagów oraz 1 złoże piaskowców 
dolnodewońskich oddalone od pozostałych złóż, zlokalizowane w sołectwie Małacentów.  
Ich zestawienie przedstawia tabela poniżej. 
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Nazwa Złoża Zasoby bilansowe 

(operatywne) 
 

Powierzchnia {ha} 
 

Eksploatowane 
+ (tak) 
- (nie) 

Komorniki 1 – Z1 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
1 do dokumentacji 
geologicznej; 

14,7101 

+ 

Komorniki – Smyki – Z11 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja pola 
północnego wg dodatku nr 1 
do dokumentacji 
geologicznej; 

43,3920 
w części w gminie 

Łagów - 

Winna – Z2/1 udokumentowane w kat. C1 31,45 + 
Winna Południe – Z2/2 udokumentowane w kat. 

C1+C2+D 
35,5595 

- 

Nowy Staw – Z3 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
2 do dokumentacji 
geologicznej; 

25,4593 

+ 

Łagów – Z4 
(usunięte z bilansu w czerwcu 
2017r.) * 

udokumentowanych w kat. 
C1 i C2, aktualizacja wg 
dodatku nr 7 do 
dokumentacji geologiczne z 
zasobami w kat. C1 i C2;  
wraz z dodatkiem nr 8 * 

14,4628 

_ 

Łagów IV – Z5 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
1 do dokumentacji 
geologicznej; 

18,7100 

+ 

Łagów III – Z6 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
2 do dokumentacji 
geologicznej; 

5,3000 

+ 

Łagów V – Z7 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
1 do dokumentacji 
geologicznej; 

11,4308 

+ 

Łagów II – Z8 udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
1 do dokumentacji 
geologicznej; złoże w części 
zalega na złożu Łagów 

39,3707 

+ 

Łagów Zagościniec – Z9 udokumentowane w kat. C1 
i C2, aktualizacja wg 
dodatku nr 1 do 
dokumentacji geologicznej;  

6,1415 

+ 

Duża Skała – Wał Małacentowski  
(na terenie gminy Wał 
Małacentowski) piaskowce 
dolnodewońskie – Z10 

Lokalizacja przybliżona, 
udokumentowane w kat. C2 
złoża piaskowców 
kwarcytowych wraz z 
zasobami pozabilansowymi 
(oprac. z 1969 r.) 

201,24 

_ 

Łagów – Nowy Staw – Z12 udokumentowane w kat. C1 26,35 _ 
 

Wszachów I – Z13 
 

udokumentowane w kat. C1; 
aktualizacja wg dodatku nr 
2 do dokumentacji 
geologicznej; złoże w  

27,7137 _ 
W części 

południowej na 
terenie gminy 
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znacznej części zalega poza 
granicami gminy Łagów 
(gm. Baćkowice) 

Łagów – nie 
eksploatowane. 

Eksploatacja 
złoża w północnej 

jego części 
odbywa się na 

obszarze gminy 
Baćkowice. 

Nowy Staw I – Z14 Złoże wapieni i dolomitów 
dewońskich, 
udokumentowane w kat. C1; 
Złoże posiada również 
obszary zasobów 
pozabilansowych; 

19,30  
- 

Projekt robót 
zatwierdzony do 

31.03.2019r. 

* (Złoże „ŁAGÓW”) Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (pismo znak: 
OWŚ-V.7427.9.2017 z dnia 22.06.2017r.) zatwierdzono dodatek nr 8 do dokumentacji 
geologicznej złoża wapieni dewońskich „Łagów” z zasobami w kat. C1 i C2 w m. Łagów. 
Dodatek ma charakter rozliczeniowy i z uwagi na uwarunkowania przestrzenne 
(bezpieczeństwo użytkowania drogi krajowej nr 74) i związanej z tym braku możliwości 
eksploatacji złoża drogą strzałową – eksploatacja złoża w kontekście takich ograniczeń jest 
ekonomicznie nie uzasadniona. Zasoby złoża zostały zatem wykreślone z Bilansu Zasobów. 

 
Na terenie gminy Łagów (opracowania) prowadzona jest eksploatacja następujących złóż:  
1. dolomitów dewońskich ze złoża „WINNA” w oparciu o koncesję wydaną przez Ministra 
Środowiska Nr 42/99 z dnia 16.12.1999r. udzielona na 38 lat od daty wydania koncesji                
i w oparciu o Plan ruchu kopalni opracowany na lata 2000-2037. Powyższa koncesja 
ustanowiła obszar i teren górniczy „WINNA”. Zgodnie z Decyzją znak: RO.I 6018-
577/2005 z dnia 28. 02. 2005 r. Starosty Powiatowego w Kielcach ustalony został wodny 
kierunek rekultywacji dla wyrobiska do celów edukacyjno-turystycznych oraz kierunek 
leśny dla zwałowisk zewnętrznych mas ziemnych i skalnych złoża. Możliwe jest 
okresowe gromadzenie w wyrobisku wód opadowych, w tym pochodzących ze skarp 
wyrobiska. Zasoby geologiczne bilansowe złoża udokumentowane na dzień 31.12.2010 r. 
(”Winna Południe”) w kategorii C1+C2+D: dolomity 24 142 tys. ton (C1) i 9 531 tys. ton  
(C2); piaski kwarcytowe: 9 833 tys. ton (D). 

Koncesja ustanawia obszar górniczy i teren górniczy „Winna”. 
2. wapieni dewońskich ze złoża „ŁAGÓW – ZAGOŚCINIEC” w oparciu o koncesję wydaną 

przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7422.5.2011 z dnia 
19.05.2011 r. oraz koncesje zmieniające znak: OWŚ.V.7422.9.2012 z dnia 03.04.2012 r.                
i znak: OWŚ.V.7422.31.2014 z dnia 09.09.2014 r. Zasoby geologiczne bilansowe złoża 
udokumentowane na dzień 31 grudnia 2008 r. w kategorii C1 wynoszą 4 526,58 ton.  

Koncesja ustanawia teren górniczy i teren górniczy „Łagów - Zagościniec”. 
3. wapieni dewońskich ze złoża „ŁAGÓW II” w oparciu o koncesję wydaną przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7422.21.2014 z dnia 
23.07.2014 r. na wydobywanie wapieni dewońskich z południowej części złoża „Łagów 
II”, położonego na gruntach miejscowości Łagów (obręb 0005), gmina Łagów.  Zasoby 
geologiczne złoża udokumentowane na dzień 31 grudnia 2013 r. w kategorii C1 wynoszą 
13 097,0 tys. Ton.  Koncesja udzielona została na 15 lat, tj. do 31.12.2030 r. 

    Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy „ŁAGÓW IIA”. 
4. wapieni dewońskich ze złoża „ŁAGÓW III” w oparciu o koncesję wydaną przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7422.31.2013 z dnia 
04.12.2013 r. Koncesja udzielona została na 20 lat, tj. do 31.12.2033 r. Zasoby 
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geologiczne złoża udokumentowane na dzień 31 grudnia 2013 r. w kategorii C1 wynoszą 
3 543,20 tys. ton.  

Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy „ŁAGÓW III”. 
5. wapieni dewońskich prowadzona jest z części złoża „Łagów IV” w oparciu o koncesję 

wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OŚ.V 7511-13/07                   
z dnia 06. 09. 2007 r. wraz z jej zmianą znak: OWŚ.V.7422.21.2014 z dnia 30.03.2015 r. 
Zasoby geologiczne bilansowe złoża udokumentowane na dzień 31 grudnia 2013 r.                 
w kategorii C1 wynoszą 13 049,72 tys. ton.  Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy 
„ŁAGÓW IVA”. 

6. wapieni dewońskich prowadzona jest z części złoża „ŁAGÓW V” w oparciu o koncesję 
wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7422.48.2011          
z dnia 29.12.2011 r. Koncesja udzielona została na 15 lat, tj. do 31.12.2026r. Zasoby 
geologiczne złoża udokumentowane na dzień 31 grudnia 2009 r. w kategorii C1 wynoszą 
7 264,9 tys. ton. Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy „ŁAGÓW VA”. 

7. wapieni i dolomitów dewońskich prowadzona jest z części złoża „NOWY STAW”                    
w oparciu o koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: 
OWŚ.V.7511-1/07 z dnia 10.01.2007r. wraz z jej późniejszymi zmianami dokonanymi 
decyzjami z dnia 10.09.2009r., znak: OWŚ.V.7511-12/09, z dnia 23.10.2012r., znak: 
OWŚ.V.7422.33.2012, z dnia 28.05.2013r., znak: OWŚ.V.7422.13.2013 oraz z dnia 
10.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.15.2015 na wydobycie wapieni i dolomitów dewońskich 
z części złoża  „Nowy Staw”. Koncesja udzielona została na 21 lat, tj. do 31.12.2036r. 
Zasoby geologiczne złoża udokumentowane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kategorii C1 
wynoszą 8 270,41 tys. ton. Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy „NOWY STAW 
IV”. 

8. dolomitów dewońskich prowadzona jest z części złoża „KOMORNIKI 1” w oparciu                 
o koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ.V.7511-18/09 
z dnia 10.12.2009r. wraz z jej późniejszymi zmianami dokonanymi decyzjami z dnia 
30.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.17.2015, z dnia 18.11.2015r. znak: OWŚ-
V.7422.28.2015, z dnia 20.01.2016r., znak: OWŚ-V.7422.3.2016 na wydobywanie 
wapieni dewońskich z części złoża  „Komorniki 1” , położonych w granicach działek                
o nr 1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3 i 13 w miejscowości Winna (obręb             
nr 15), gmina Łagów. Zasoby geologiczne stan na 31.12.2016r. udokumentowane                    
w kategorii C1: 8 226 tys. ton (zasoby przemysłowe: 2 984 tys. ton).  

Koncesja ta ustanawia obszar i teren górniczy „KOMORNIKI 1B”.   
 

Tab. Charakterystyka złóż i prowadzonej eksploatacji 
Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Nowy Staw” oznaczone na rysunku 

zmiany studium symbolem Z3 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ.V.7511-1/07 z dnia 10.01.2007r. wraz z jej późniejszymi 
zmianami dokonanymi decyzjami z dnia 10.09.2009r., znak: OWŚ.V.7511-12/09,      
z dnia 23.10.2012r., znak: OWŚ.V.7422.33.2012, z dnia  28.05.2013r., znak: 
OWŚ.V.7422.13.2013 oraz z dnia 10.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.15.2015 na 
wydobycie wapieni i dolomitów dewońskich z części złoża  „Nowy Staw”. 
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2036r.  

Obszar górniczy  „Nowy Staw IV” o pow. 301 317 m2   

Teren górniczy  „Nowy Staw IV” o pow. 768 399 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

157, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/2, 161/3, 162/2, 162/3, 163/2, 163/3, 164/3, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2, 172, 173, 175/2, 175/3, 175/4, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 192, 193, 
194 i 195 znajdujących się w miejscowości Nowy Staw (obręb nr 9) gminie Łagów. 

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Nowy Staw” 
ustalone w granicach obszaru górniczego „Nowy Staw” na dzień 31.12.2014r. 
wynoszą 8270,41 tys. t (w tym wapieni – 7 293,54 tys. t, a dolomitów 976,87 tys. t). 
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Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat 
pozaeksploatacyjnych w zasobach przemysłowych (tj. zasobów pozostawionych w 
skarpach wyrobiska końcowego, w drodze zjazdowej na spąg wyrobiska oraz w 
pasach ochronnych) w ilości 1 166,14 tys. t, wynoszą 7 104,27 tys. t (w tym 
wapieni – 6 282,58 tys. t, a dolomitów – 821,69 tys. t). Wskaźnik wykorzystania 
zasobów przemysłowych złoża „Nowy Staw” wyniesie 0,86. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest metodą odkrywkową, w granicach obszaru górniczego „Nowy 

Staw IV” systemem ścianowym dwoma piętrami eksploatacyjnymi o rzędnych 
spągu ca: +288 m n.p.m. (1 piętro) i od +275 m n.p.m. w północnej części obszaru 
górniczego do +274 m n.p.m. w środkowej części obszaru górniczego oraz do +273 
m n.p.m. w południowej części obszaru górniczego (2 piętro), z możliwością ich 
podziału na podpiętra o wysokości ścian dostosowanych do przyjętej techniki 
urabiania kopaliny.  

 -  w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. 

 - przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem wschodniej partii złoża o 
pow. ca 2,7 ha, która może być tylko urabiana wyłącznie sposobami 
mechanicznymi oraz za pomocą bezwybuchowego materiału pęczniejącego 
(cevamitu)   ze względu  na konieczność ochrony obiektów budowlanych. 

 - w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 03.03..2014r. znak: P.OŚ.7625./2/10/11/12 

Wielkość wydobycia  
wynikająca z koncesji 

Wydobycie kopalin ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 800 tys. t/rok . 
Dobowe wydobycie kopaliny max  3 200 t/dobę, a przerób 2800 t/dobę. 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Gromadzenie mas ziemnych i skalnych z nadkładów i przerostów płonnych na 
zwałowisku zewnętrznym usytuowanym po wschodniej stronie złoża o pow. 
Podstawy ok. 3,7 ha i zmiennej wysokości, na zwałowisku zewnętrznym 
usytuowanym po zachodniej stronie złoża o pow. podstawy około 3,6 ha i wys. do 
25 m, na północnym zwałowisku zewnętrznym na dz. nr ewid. 76, 82/3 o pow. 
podstawy ok. 2,7 ha i wys. do 15 m oraz na zwałowisku wewnętrznym (we 
wschodniej części wyrobiska – po wydobyciu zasobów operatywnych z tej warstwy 
złoża). 

 
 
 

Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Łagów IV” oznaczone na rysunku 
zmiany studium symbolem Z5 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ-V.7511-13/07 z dnia 06.09.2007r. wraz ze zmianą 
wprowadzoną decyzją z dnia 30.03.2015r., znak: OWŚ-V.7422.7.2015, na 
wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża  „Łagów IV”.  
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2049r. 

Obszar górniczy  „Łagów IVA” o pow. 22 2710 m2   

Teren górniczy  „Łagów IVA” o pow. 89 0070 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493/2, 493/3, 
494/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/4, 511/6, 511/8, 513, 514/2, 
515/6, 516/3, 516/4 położonych w miejscowości Łagów (obręb 5), gmina Łagów. 

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni dewońskich „Łagów IV”  ustalone w granicach 
obszaru górniczego „Łagów IVA” na dzień 31.12.2013r. wynoszą 13 049,72 tys. t . 
Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach 
przemysłowych (pozaeksploatacyjnych w wysokości 2 760,48 tys. t, które stanowią 
zasoby pozostawione w skarpach końcowych wyrobiska górniczego oraz 
eksploatacyjnych w ilości 514,46 tys. t na które składają się przerosty nieużyteczne 
występujące w złożu), wynoszą 9 774,78 tys. t. Wskaźnik wykorzystania zasobów 
przemysłowych złoża „Łagów IV” wyniesie 0,75. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest w granicach obszaru górniczego „Łagów IV” do głębokości 

nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +280 m n.p.m. 
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 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym i zabierkowym, trzema poziomami 
eksploatacyjnymi o rzędnych +310, +295, +280 m n.p.m. 

 - przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem partii złoża, położonych w 
północnej i południowo – zachodniej jego części, które mogą być urabiane 
wyłącznie sposobami mechanicznymi ze względu  na konieczność ochrony 
obiektów i terenów budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.  

 -  w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego, bez odwadniania. 

 - projektowanie i wykonywanie robót strzałowych w sposób wykluczający ich 
szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące jego własności, w 
tym drogę krajową nr 74 oraz zapewniający bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo 
powszechne w rejonie oddziaływania robót. 

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 12.11.2014r. znak: OŚ.6220.12.2012 

 - przerób kopaliny w ilości 700 tys. t. prowadzony będzie w stacjonarnym zakładzie 
przeróbczym, zlokalizowanym po stronie południowej wyrobiska w obszarze 
górniczym. 

Wielkość wydobycia 
wynikająca z koncesji 
 

Wydobycie kopalin ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 800 tys. t/rok. 
Dobowe wydobycie kopaliny max  3 200 t/dobę a przerób 2800 t/dobę. 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Gromadzenie mas ziemnych i skalnych z nadkładów i przerostów nieużytecznych  
w pierwszej kolejności na wałach ziemnych, usytuowanych przy południowej i 
zachodniej granicy obszaru górniczego, w drugiej kolejności na zwałowisku  
zewnętrznym zlokalizowanym w granicach działek nr 503, 504, 505, 506, i 513 i 
zwałowisku wewnętrznym (w północnej części wyrobiska), co  nastąpi po 
wydobyciu zasobów operatywnych z tej części złoża.  

 
 
 

Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Komorniki I” oznaczone na rysunku 
zmiany studium symbolem Z1 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ.V.7511-18/09 z dnia 10.12.2009r. wraz z jej późniejszymi 
zmianami dokonanymi decyzjami z dnia 30.07.2015r., znak: OWŚ-V.7422.17.2015, 
z dnia 18.11.2015r. znak: OWŚ-V.7422.28.2015, z dnia 20.01.2016r., znak: OWŚ-
V.7422.3.2016 na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża  „Komorniki I” 
, położonych w granicach działek o nr 1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3 
i 13 w miejscowości Winna (obręb nr 15), gmina Łagów.  
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2049r. 

Obszar górniczy  „Komorniki 1B” o pow. 153 349 m2   

Teren górniczy  „Komorniki 1B” o pow. 956 995 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

nr 1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3 i 13 w miejscowości Winna (obręb 
nr 15), gmina Łagów.  
 

Zasoby przemysłowe  Zasoby geologiczne złoża wapieni dewońskich „Komorniki I” na dzień 
31.12.2013r. w ilości 10 138  t  oraz 2134 tys. t. zasobów pozabilansowych. Zasoby 
możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach 
przemysłowych (pozaeksploatacyjnych w wysokości 2 760,48 tys. t, które stanowią 
zasoby pozostawione w skarpach końcowych wyrobiska górniczego oraz 
eksploatacyjnych w ilości 514,46 tys. t na które składają się przerosty nieużyteczne 
występujące w złożu), wynoszą 9 774,78 tys. t. Wskaźnik wykorzystania zasobów 
przemysłowych złoża „Łagów IV” wyniesie 0,75. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest w granicach obszaru górniczego „Komorniki IB” do głębokości 

nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża tj. do rzędnej +281 m n.p.m.  
 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym metodą zabierkową w wyrobisku 

suchym , stokowo - wgłębnym, trzema poziomami – piętrami  eksploatacyjnym. 
Piętro I i II o rzędnych na spągu +310 m n.p.m. i +287 m n.p.m. w części  północno 
– wschodniej na pozostałym terenie złoża piętro I i II eksploatowane będą łącznie. 
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Rzędne III piętra dostosowane do stanu zwierciadła wód poziomu dewońskiego i 
kształtować się będą na poziomie min. 1m nad nim tj. +281 m n.p.m. 

 - Urabianie metoda strzałową z użyciem  materiałów wybuchowych. Urabianie 
kopaliny tylko mechaniczne w południowo – wschodnim narożniku złoża (w 
całości w części pozabilansowej złóż) na obszarze o łącznej pow. ok. 1,2 ha.  

 -  w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. 

 - projektowanie i wykonywanie robót strzałowych w sposób wykluczający ich 
szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące jego własności, oraz 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo powszechne w rejonie 
oddziaływania robót. 

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
- wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 25.07.2014r. znak: OŚ.6220.12.2013 

Wielkość eksploatacji 
wynikająca z koncesji 
 

Wydobycie i przerób kopaliny ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 600 
tys. t/rok tj. 3429 t/dobę i przerobu do 600 tys. t/rok  

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Gromadzenie mas ziemnych i skalnych z nadkładów i przerostów płonnych 
gromadzone tymczasowo na: 
- wale ziemnym o wysokości do 9 m usypanym wzdłuż północnej i zachodniej 
części granicy złoża (wyrobisko) połączonym z istniejącym wałem usypanym od 
strony wschodniej wyrobiska dochodzącym do zwałowiska zewnętrznego Z1  o 
pojemości 51 000 m 3   
- zwałowisku wewnętrznym Z2  zlokalizowanym w północnej części złoża 
(formułowane trzema piętrami o wys. Do 12 m) o pojemności ca 7 80 694 m 3 . 

 
 
 

Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Łagów V” oznaczone na rysunku 
zmiany studium symbolem Z7 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ.V.7511-10/08 z dnia 12.08.2008r. wraz ze zmianą 
wprowadzoną decyzją z dnia 29.12.2011r., znak: OWŚ.V.7422.48.2011, na 
wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża  „Łagów V” położonego w 
obrębie działek o nr ewid.  20, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43/1, 45/1, 45/2 i 46 znajdujących się na gruntach 
miejscowości Nowy Staw (obręb 9), gmina Łagów. 
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2026r.  

Obszar górniczy  „Łagów VA” o pow.118 349 m2   

Teren górniczy  „Łagów VA” o pow. 684 954 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

20, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
43/1, 45/1, 45/2 i 46 znajdujących się na gruntach miejscowości Nowy Staw (obręb 
9), gmina Łagów. 

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni dewońskich „Łagów V”  ustalone w granicach 
obszaru górniczego „Łagów VA” na dzień 31.12.2009r. wynoszą 7 264, 9 tys. t . 
Przewidywane straty w zasobach przemysłowych wynoszą 1 039,8 tys. t, w tym 
straty eksploatacyjne stanowią 327,7 tys. t, a straty pozaeksploatacyjne - 712,1 tys. 
t. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), wynoszą 6 225,1  tys. t. Wskaźnik 
wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Łagów V” wyniesie 0,86. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest w granicach obszaru górniczego „Łagów V” do głębokości 

nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +281 m n.p.m. 
 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym, trzema poziomami eksploatacyjnymi 

o rzędnych +310, +295, +281 m n.p.m. 
 - Złoże „Łagów” w jego północno – zachodniej, północno – wschodniej i 

południowo – wschodniej części zgodnie z projektem zagospodarowania złoża 
może  być urabiana tylko sposobami mechanicznymi (z zastosowaniem koparek 
wyposażonych w młoty hydrauliczne). Dopuszcza się zmianę sposobu eksploatacji 
kopaliny ww. partiach złoża tj. zastąpienie urabiania mechanicznego urabianiem 
przy użyciu materiałów wybuchowych, ale dopiero po wykonaniu przez 
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rzeczoznawcę ds., górniczej techniki strzałowej ekspertyzy ustalającej dopuszczalne 
parametry robót strzałowych oraz wielkości ładunków materiałów wybuchowych, 
w tym zakładających ochronę drogi krajowej nr 74,  obiektów i terenów 
budowlanych wsi Nowy Staw oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.  

 -  w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. 

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 23.08.2011r. znak: P.OŚ.6220.3.2011 

Wielkość wydobycia 
wynikająca z koncesji 

Wydobycie kopaliny ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 800 tys. t/rok 
oraz ca 3 200 t/dobę 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Gromadzenie mas ziemnych i skalnych z nadkładów i przerostów nieużytecznych  
w pierwszej kolejności na wałach ziemnych, usytuowanych przy południowej i 
zachodniej granicy obszaru górniczego, w drugiej kolejności na zwałowisku  
zewnętrznym zlokalizowanym w granicach działek nr 503, 504, 505, 506, i 513 i 
zwałowisku wewnętrznym (w północnej części wyrobiska), co  nastąpi po 
wydobyciu zasobów operatywnych z tej części złoża.  

 
 

Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Łagów – Zagościniec” oznaczone na 
rysunku zmiany studium symbolem Z9 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ.V.7422.5.2011 z dnia 19.05.2011r. wraz z jej późniejszymi 
zmianami dokonanymi decyzjami z dnia 30.04.2012r., znak: OWŚ.V.7422.9.2012, z 
dnia 09.09.2014r. znak: OWŚ.V.7422.31.2014, na wydobywanie wapieni 
dewońskich ze złoża  „Łagów – Zagościniec”, położonego na działkach 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 605 i 606 znajdujących się w miejscowości 
Łagów (obręb 5), gmina Łagów.   
Ważność  koncesji do dnia 18.05.2026r. 

Obszar górniczy  „Łagów – Zagościniec”  o pow. 61 415 m2   

Teren górniczy  „Łagów – Zagościniec”  o pow. 726 998 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

605 i 606 znajdujących się w miejscowości Łagów (obręb 5), gmina Łagów.  

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni dewońskich „Łagów – Zagościniec” w kat. C1  
ustalone w granicach obszaru górniczego „Łagów – Zagościniec” na dzień 
31.12.2008r. wynoszą 4 526,58 tys. t. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), 
przy uwzględnieniu strat w zasobach przemysłowych (pozaeksploatacyjnych)  
wynoszą 2 200,66  tys. t. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża 
„Łagów – Zagościniec” wyniesie 0,49. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona w granicach obszaru górniczego „Łagów – Zagościniec” do 

głębokości nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +275 
m n.p.m. 

 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym, trzema poziomami eksploatacyjnymi 
o rzędnych +300, +287, +275 m n.p.m. 

 - prowadzona sposobami mechanicznymi i przy użyciu materiałów wybuchowych. 
Dopuszcza się zmianę sposobu eksploatacji kopaliny ww. partiach złoża tj. 
zastąpienie urabiania mechanicznego urabianiem przy użyciu materiałów 
wybuchowych, ale dopiero po wykonaniu przez rzeczoznawcę ds., górniczej 
techniki strzałowej ekspertyzy ustalającej dopuszczalne parametry robót 
strzałowych oraz wielkości ładunków materiałów wybuchowych, w tym 
zakładających ochronę drogi krajowej nr 74 oraz „Jaskini Zbójeckiej”, oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa w sąsiednich  
zakładach górniczych eksploatujących kopaliny ze złóż „Łagów II”, „Łagów IV”, 
„Łagów V”.  

  -  w warstwie suchej złoża do głębokości ca 2,0 m powyżej zwierciadła wody 
poziomu dewońskiego. gruntowej z pozostawieniem minimum 2,0 m półki 
ochronnej nad średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. Po 
udostępnieniu II poziomu eksploatacyjnego założonego na rzędnej +287 m n.p.m.. 
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Przedsiębiorca wykona z tego poziomu otwór wiertniczy w celu jednoznacznego 
ustalenia rzędnej położenia zwierciadła wody poziomu dewońskiego w rejonie ww. 
złoża. Uzyskane wyniki obserwacji hydrologicznych będą stanowić podstawę do 
uściślenia docelowej poziomej granicy eksploatacji złoża (rzędnej III poziomu 
eksploatacyjnego) , uwzględniając 2 – metrową półkę ochronną nad zwierciadłem 
wody. 

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego.  
 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 20.12.2010r. znak: P.OŚ.6225/23/09/10  

Wielkość wydobycia 
wynikająca z koncesji 
 

Wydobycie kopalin ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do ok. 600 tys. t/rok 
oraz ca 2000 t/dobę 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Nadkład z północnej części złoża (przewidzianej do zagospodarowania w 1 etapie 
prac górniczych) oraz występujące w nim przerosty płonne (związane z 
występowaniem krasu śródzłożowego) o łącznej kubaturze wynoszącej ca 159 tys. 
m3 (po uwzględnieniu współczynnika rozluźnienia -1,1) deponowane będą na 
zwałowisku zewnętrznym zlokalizowanym w południowej części złoża i obszaru 
górniczego, na powierzchni ca 1,56 ha. Po wydobyciu wapieni z północnej części 
złoża całość mas ziemnych i skalnych oraz przerostów złożowych ze zwałowiska 
planuje się przenieść do wyrobiska, w celu umożliwienia zagospodarowania 
południowej części złoża.  

 
 

Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Łagów III” oznaczone na rysunku 
zmiany studium symbolem Z6 

Koncesja Koncesja znak: OWŚ.V.7422.5.2011 z dnia 04.12.2013r. na wydobywanie wapieni 
dewońskich z części złoża  „Łagów III”, położonego w obrębie działek 
oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 
60, 61, 63, 64/1, 65, 66 i 67, znajdujących się w miejscowości Nowy Staw (obręb 
0009), gmina Łagów.  
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2033r.  

Obszar górniczy  „Łagów III” o pow. 89 933 m2   

Teren górniczy  „Łagów III” o pow. 607 983 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 63, 64/1, 65, 66 i 67, znajdujące się w 
miejscowości Nowy Staw (obręb 0009), gmina Łagów.  
 

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni dewońskich „Łagów III”  ustalone w granicach 
obszaru górniczego „Łagów III” na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3 543,20 tys. t . 
Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach 
przemysłowych (pozaeksploatacyjnych w wysokości 223,35 tys. t. oraz 
eksploatacyjnych w ilości 66,40 tys. t wynoszą 3 253,45 tys. t. Wskaźnik 
wykorzystania zasobów przemysłowych złoża wapieni  „Łagów III” wyniesie 0,92. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest w granicach obszaru górniczego „Łagów III” do głębokości 

nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +280 m n.p.m. 
 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym i zabierkowym, trzema poziomami 

eksploatacyjnymi o rzędnych +310, +295, +280 m n.p.m. 
 - przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem partii złoża, położonych w 

północnej i południowo – zachodniej jego części, które mogą być urabiane 
wyłącznie sposobami mechanicznymi ze względu  na konieczność ochrony 
obiektów i terenów budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.  

 -  w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. 

 - sposobami mechanicznymi oraz z zastosowaniem środków strzałowych. 
Projektowanie i wykonywanie robót strzałowych w sposób zapewniający i 
bezpieczeństwo powszechne  i bezpieczeństwo pracy oraz wykluczający ich 
szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące jego własności, w 
tym drogę krajową nr 74 oraz zabudowania wsi Nowy Staw. 

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
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 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 
uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 19.04.2013r. znak: OŚ.6220.6.2011 

Wielkość wydobycia 
wynikająca z koncesji 
 

Wydobycie kopalin ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 800 tys. t/rok 
oraz ca 3 200 t/dobę 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Gromadzenie mas ziemnych i skalnych z nadkładów i przerostów płonnych na 
zwałowiskach zewnętrznych, których lokalizację i parametry określono w projekcie 
zagospodarowania złoża oraz na zwałowisku po wydobyciu zasobów operatywnych 
z tej warstwy złoża.  

 
 

   Nazwa złoża Złoże wapieni i dolomitów dewońskich „Łagów II” oznaczone na rysunku 
zmiany studium symbolem Z8 

Koncesja  Koncesja znak: OWŚ.V.7422.21.2014 z dnia 23.07.2014r. na wydobywanie 
wapieni dewońskich z południowej części złoża „Łagów II”, położonego na 
gruntach miejscowości Łagów (obręb 0005), gmina Łagów.  
Ważność  koncesji do dnia 31.12.2030r.  

Obszar górniczy  „Łagów IIA” o pow. 248 728 m2   

Teren górniczy  „Łagów IIA” o pow. 479 528 m2   

Działki w granicach 
których jest prowadzona 
eksploatacja 

566/4, 568/2, 569/4, 570/1, 571, 775/5, 775/6, 775/7, 776, 579, 567, 775/4, 775/8, 
580, 572, 573, 775/9, 576, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 775/3, 577, 574, 565,i 
575, położonych w miejscowości Łagów (obręb 0005), gmina Łagów. 

Zasoby przemysłowe  Zasoby przemysłowe złoża wapieni dewońskich „Łagów II”  ustalone w granicach 
obszaru górniczego „Łagów IIA” na dzień 31.12.2013r. wynoszą 13 097,0 tys. t . 
Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne), przy uwzględnieniu strat w zasobach 
przemysłowych (pozaeksploatacyjnych w wysokości 1 474,3 tys. t), wynoszą 
11 622,7 tys. t. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Łagów 
IIA” wyniesie 0,89. 

Charakter eksploatacji  
Opis eksploatacji 

  Eksploatacja: 
 -  prowadzona jest w granicach obszaru górniczego „Łagów IIA” do głębokości 

nieprzekraczającej spągu udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +280 m n.p.m. 
 - metodą odkrywkową, systemem ścianowym i zabierkowym, trzema poziomami – 

piętrami  eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca +310, +295 i od +285 do +286 m 
n.p.m. w północnej części obszaru górniczego do +282 - +283 m n.p.m. , w 
środkowej części obszaru górniczego oraz do +281- +279,8 m n.p.m., w 
południowej części obszaru górniczego (III piętro), z możliwością ich podziału na 
półpiętra o wysokości ścian dostosowanych do przyjętej techniki urabiania kopaliny 
zgodnie z projektem zagospodarowania złoża. 

 - w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 2,0 m półki ochronnej nad 
średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego. 

 - przy użyciu materiałów wybuchowych, za wyjątkiem południowej partii złoża o 
powierzchni ca 1,3 ha, która może być urabiana wyłącznie sposobami 
mechanicznymi ze względu na konieczność ochrony drogi krajowej nr 74, „jaskini 
Zbójeckiej”  oraz zabudowy mieszkaniowej przy ul. Opatowskiej w Łagowie.  

 -  w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. 
 - wydobycie kopaliny prowadzone będzie zgodnie ze środowiskowymi 

uwarunkowaniami zgody na realizację przedsięwzięcia określonymi w decyzji 
Wójta Gminy Łagów z dnia 20.03.2014r. znak: OŚ.6220.10.2013. 

Wielkość wydobycia 
wynikająca z koncesji 
 

Wydobycie kopalin ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 800 tys. t/rok 
oraz ca 3 200 t/dobę 

Postępowanie z masami 
ziemnymi i skalnymi 

Zwałowisko zewnętrzne na działkach nr ewid. 566, części działki nr 574, 575 i 
części działki nr 577 uwzględni min. 10 m odległości jego stopy od krawędzi drogi 
gminnej na działce nr 561 w miejscowości Łagów, 
Nasadzenie zieleni izolacyjnej z rodzimych gatunków drzew i krzewów po 
zachodniej i południowej stronie zwałowiska (tj. od drogi na dz. Nr 561 i od działki 
nr 564) oraz po południowej stronie wału mas ziemn0 – skalnych (tj. od drogi 
krajowej nr 74.  
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 Obecnie trwają prace nad rozpoznaniem w kat. C1 złoża wapieni i dolomitów 
dewońskich „Nowy Staw I” a następnie  udokumentowaniem złoża w oparciu o Decyzję 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.1.2.2016/2017 z dnia  
22.03.2017 zatwierdzającą projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie w kat. 
C1 złoża wapieni i dolomitów dewońskich „Nowy Staw I” oraz ustalenia  warunków 
hydrogeologicznych w miejscowości „Nowy Staw, gmina Łagów, powiat kielecki, 
województwo świętokrzyskie. Projekt zatwierdzono na okres do 31 marca 2019 r. Celem 
realizacji projektu robót geologicznych jest rozpoznanie występowania wapieni i dolomitów 
dewońskich na obszarze o powierzchni 19,3 ha oraz rozpoznanie warunków 
hydrogeologicznych.  W przypadku uzyskania pozytywnych wyników robót geologicznych 
zostanie sporządzona dokumentacja geologiczna złoża „Nowy Staw I” oraz  dokumentacja 
hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla tego złoża. Zgodnie                         
z założeniami wszelkie prace w ramach projektu robót geologicznych prowadzone będą 
zgodnie ze sztuką wiertniczą oraz wymaganiami ochrony środowiska. Projekt przewiduje 
niezbędne czynności mające na celu ochronę powierzchni ziemi, wód powierzchniowych                   
i podziemnych oraz zapobieżenie ewentualnym szkodom powstałym w skutek wykonania 
zamierzonych robót. Po wykonaniu otworów oraz prac i badań geologicznych, otwory 
zostaną zlikwidowane materiałem miejscowym, a teren wokół nich zostanie przywrócony                 
do pierwotnego stanu. Projektowane do wykonania otwory nie wpłyną na zmianę sposobu 
użytkowania terenu. Obszar objęty rozpoznaniem znajduje się w Cisowsko – Orłowińskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu ale   z tego tytułu nie ma ograniczeń lub zakazów 
dotyczących wykonywania wierceń.  
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3.1.3.3. Zagrożenia ruchami masowymi 
 
 Wg „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie 
całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk 
geodynamicznych)” na terenie gminy Łagów , a tym samym w granicach opracowania nie 
występują zarejestrowane osuwiska.  
 W ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzony jest stały 
monitoring osuwisk, który nie posiada w swoich bazach udokumentowanych obszarów 
osuwiskowych na terenie gminy. Jednakże wskazano orientacyjnie w skali całego 
województwa świętokrzyskiego obszary o predyspozycjach do powstawania osuwisk                     
na terenie gminy zlokalizowane głównie w południowej jej części, które stanowią potencjalne 
zagrożenie i będą badane w kolejnych etapach dokumentowania tych morfodynamicznych 
terenów. Obszary predysponowane do występowania osuwisk oznaczono na mapach części 
Uwarunkowań i Kierunków i należy traktować je orientacyjnie. 
 Potencjalne zagrożenie występuje na zboczach wąwozów i skarp, zwłaszcza przy 
dużym uwilgotnieniu gruntu - obszary potencjalnie zagrożone osuwaniem 
(nieudokumentowane) oznaczono na załączniku graficznym niniejszego Studium w części 
Uwarunkowań (…) oraz Kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 Na obszarach potencjalnie zagrożonych osuwaniem obowiązuje zakaz lokalizowania 
nowych budynków i budowli oraz obowiązuje przeznaczenie zgodne ze wskazanym dla tych 
obszarów na załączniku graficznym części Kierunki (…) oraz w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego, zapisanych w rozdziałach niniejszego tekstu Zmiany 
Studium. W zagospodarowaniu   terenu   należy   wprowadzić zadrzewienia stabilizujące 
grunty narażone na procesy osuwiskowe. Ostateczne decyzje w zakresie zakazu czy 
ograniczeń w zabudowie dla w/w terenów należy podjąć na etapie sporządzenia miejscowego 
planu oraz po przebadaniu aktualnych na dzień sporządzenia mpzp dokumentów 
geologicznych w tym zakresie, wyników ich badań lub innych materiałów mogących 



-36 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

potwierdzić lub zaprzeczyć występowaniu terenów narażonych na osuwanie się mas 
ziemnych lub zweryfikować ich zasięg. 
 Ponadto potencjalne zagrożenie morfodynamiczne na obszarze gminy  występuje na 
obszarach o spadkach powyżej 10-12°. Duże wysokości względne i nachylenia zboczy dolin 
stwarzają zagrożenie morfodynamiczne, zwłaszcza  przy  występowaniu naprzemian warstw  
utworów  piaszczystych  i  gliniastych.  Potencjalne  zagrożenie potęgować mogą niewłaściwe 
lokalizacje obiektów, brak roślinności na stokach i występowanie sztucznych podcięć zboczy 
(skarp). 
 Projekt SOPO jest nieustannie na etapie dopracowywania i docelowo będzie zawierać 
informacje o rozpoznanych i udokumentowanych osuwiskach, a także terenach potencjalnie 
zagrożonych ruchami masowymi. Dokumentacja systemu SOPO dla gminy Łagów będzie 
dostępna dopiero w 2023 roku. 
Uwarunkowania powyższe, jako istotne bariery, należy bezwzględnie brać pod uwagę przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z jednoczesnym 
odpowiednim uszczegółowieniem występowania terenów narażonych na osuwanie się mas 
ziemnych. 

 
 
3.1.4. Charakterystyka warunków wodnych 

 
3.1.4.1. Wody powierzchniowe 

 
Gmina Łagów znajduje się w dorzeczu Wisły i obejmuje fragmenty zlewni II rzędu 

lewobrzeżnych dopływów: Kamiennej, Czarnej Staszowskiej i Nidy. Główną rzeką 
odwadniającą omawiany obszar jest Łagowica – prawostronny dopływ Czarnej Staszowskiej, 
biorąca swój początek z wywierzysk krasowych na południowych stolach Wału 
Małacentowskiego. Największym ciekiem zasilającym Łagowicę jest Wszachówka 
(Wszachowianka), która wypływa u podnóża Góry Szczytniak (gmina Waśniów). Wody 
powierzchniowe są zasilane przez liczne źródła i wysięki. Najobfitsze z nich wypływają                     
z wywierzysk krasowych w wapieniach dewońskich w dolinie Łagowicy i jej dopływów. 
Źródła w Łagowie i Nowym Stawie objęto ochroną pomnikową. Naturalnych zbiorników jest 
niewiele, mają małą powierzchnię, usytuowane są głównie w dolinach rzecznych. 
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Rys. Położenie terenu opracowania na tle Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
(JCWP) 

 
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
 
 
    Według podziału na Jednolite Części Wód Powierzchniowych teren opracowania położony 
jest w następujących zlewniach JCWP: 
 JCWP o nazwie Czarna Nida do Stokowej – kod europejski PLRW20006216434. Scalona 

cześć wód powierzchniowych (SCWP) GW0306. Jest to odcinek rzeki o typie 
abiotycznym cieku 6 (potok wyżynny  węglanowy z substratem drobnoziarnistym                    
na lessach i lessopodobnych. Status – naturalna cześć wód. Cel środowiskowy – dobry 
stan wód; 

 JCWP o nazwie Pokrzywianka - kod europejski PLRW20006234849. Scalona cześć wód 
powierzchniowych (SCWP) SWO206. Jest to odcinek rzeki o typie abiotycznym cieku                  
6 początkowy, źródłowy odcinek rzeki Bobrzy o typie abiotycznym cieku 6 (potok 
wyżynny  węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych i 
charakterze naturalnym. Status – silnie zmieniona część wód. Cel środowiskowy – 
utrzymanie obecnego potencjału ekologicznego wód - derogacja. 

 JCWP o nazwie Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli Jastrzębskiej - kod europejski 
PLRW20006217824. Scalona cześć wód powierzchniowych (SCWP) GW0310. Jest to 
odcinek rzeki o typie abiotycznym cieku 6 (potok wyżynny  węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Status – naturalna cześć wód.                          
Cel środowiskowy – dobry stan wód. 
 
     Ponad 70% powierzchni opracowania położone jest w zlewni JCWP o nazwie 
Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli Jastrzębskiej. 
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Charakterystyka rzecznych JCWP: 
Nazwa JCWP  Czarna Nida do Stokowej 
Krajowy kod JCWP  RW20006216434 
Typ zgodnie z aktualną typologią 6 
Długość JCWP  w km  65.04095223 
Powierzchnia zlewni JCWP (km2) 168.516582 
Dorzecze Obszar dorzecza Wisły 
Regin wodny  Górnej Wisły  
Zlewnia bilansowa Nida 
RZGW KR 
Kod JCWPd na której dana część wód się znajduje PLGW2000101 
Status ostatecznie wyznaczony  NAT 
Czy JCWP jest monitorowana (tak/nie) NM 
Stan/potencjał ekologiczny Co najmniej dobry 
Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny Nie dotyczy  
Stan chemiczny  Dobry 
Wskaźniki determinujące stan chemiczny Nie dotyczy 
Stan JCWP  Dobry  
Cel dla stanu/potencjału ekologicznego  Dobry stan ekologiczny 
Cel dla stanu chemicznego  Dobry stan chemiczny 
Rodzaj użytkowania JCWP Rolno - leśna 
Presja  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
(zagrożona/niezagrożona) 

Nie zagrożona 

Typ odstępstwa  Brak  
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2015 
Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7 4(7) 
Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Nie  

Czy JCW przeznaczona do celów rekreacyjnych  Nie  
Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczególnie narażonym, z 
którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych wód należy ograniczyć   

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrażliwy na mocy dyrektywy 
91/271/EWG 

Tak 

 
Nazwa JCWP  Pokrzywianka 
Krajowy kod JCWP  RW20006234849  
Typ zgodnie z aktualną typologią 6 
Długość JCWP  w km  80.15681015 
Powierzchnia zlewni JCWP (km2) 213.264642 
Dorzecze Obszar dorzecza Wisły 
Regin wodny  Środkowej Wisły  
Zlewnia bilansowa Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od 

granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej 
RZGW WA 
Kod JCWPd na której dana część wód się znajduje PLGW2000102 
Status ostatecznie wyznaczony  SZCW 
Czy JCWP jest monitorowana (tak/nie) M 
Stan/potencjał ekologiczny Słaby 
Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny Fosforany, fitobentos (wskaźnik określony IO), 

makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) 
Stan chemiczny  Dobry 
Wskaźniki determinujące stan chemiczny Nie dotyczy 
Stan JCWP  Zły 
Cel dla stanu/potencjału ekologicznego  Dobry potencjał ekologiczny 
Cel dla stanu chemicznego  Dobry stan chemiczny 
Rodzaj użytkowania JCWP Rolna 
Presja Presja komunalna 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
(zagrożona/niezagrożona) 

Zagrożona  

Typ odstępstwa  4 (4) -1 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2021 
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Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7 Brak  
Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Nie  

Czy JCW przeznaczona do celów rekreacyjnych  Nie  
Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczególnie narażonym, z 
którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych wód należy ograniczyć   

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrażliwy na mocy dyrektywy 
91/271/EWG 

Tak 

 
 
Nazwa JCWP  Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli 

Jastrzębskiej 
Krajowy kod JCWP  RW20006217824 
Typ zgodnie z aktualną typologią 6 
Długość JCWP  w km  45.46920981 
Powierzchnia zlewni JCWP (km2) 132.422994 
Dorzecze Obszar dorzecza Wisły 
Regin wodny  Środkowej Wisły  
Zlewnia bilansowa Wisła od Nidy do Wisłoki 
RZGW KR 
Kod JCWPd na której dana część wód się znajduje PLGW2000115 
Status ostatecznie wyznaczony  NAT 
Czy JCWP jest monitorowana (tak/nie) NM 
Stan/potencjał ekologiczny Co najmniej dobry 
Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny Nie dotyczy 
Stan chemiczny  Dobry 
Wskaźniki determinujące stan chemiczny Nie dotyczy 
Stan JCWP  Dobry  
Cel dla stanu/potencjału ekologicznego  Dobry stan ekologiczny 
Cel dla stanu chemicznego  Dobry stan chemiczny 
Rodzaj użytkowania JCWP Rolna 
Presja  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
(zagrożona/niezagrożona) 

Niezagrożona  

Typ odstępstwa  Brak  
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2015 
Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7 4 (7) 
Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Nie  

Czy JCW przeznaczona do celów rekreacyjnych  Nie  
Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczególnie narażonym, z 
którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych wód należy ograniczyć   

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Nie  

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrażliwy na mocy dyrektywy 
91/271/EWG 

Tak 

      
 

W Zmianie Studium utrzymano projektowany zbiornik wodny na rzece Łagowicy 
który został przeniesiony z obowiązującego studium z 2010 r., który obejmuje grunty wsi 
Duraczów i Nowy Staw. Jak wskazano w prognozie z 2010 r. cyt. powierzchnia nie 
przekroczy 20,0 ha, średnia głębokość 3,00 m, a pojemność wyniesie ok. 600 000m3.  
Jego główną funkcją będzie zwiększenie retencyjności terenu gminy, regulacja przepływów 
rzeki Łagowicy oraz ochrona przed powodzią terenów położonych poniżej zbiornika.  
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3.1.4.2. Wody podziemne 

 
Skomplikowana budowa geologiczno-strukturalna w obrębie gminy powoduje 

znaczne zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych. Zbiorniki wód podziemnych                     
o znaczeniu użytkowym występują w utworach węglanowych dewonu. Tworzą je wapienie, 
wapienie margliste, margle i dolomity dewonu środkowego (żywet) wraz z wapieniami                       
i wapieniami marglistymi dewonu górnego (fran). Zróżnicowanie litologiczne osadów 
dewonu oraz różny stopień zaangażowania tektonicznego i skrasowienie są przyczyną dużej 
zmienności parametrów hydrogeologicznych. Wody szczelinowo krasowe o swobodnym 
zwierciadle zalegającym na głębokościach: od kilku do 50m. Poziom ten obejmuje centralną 
część gminy i stanowi podstawowe źródło wody pitnej. 
      Strefa praktycznie bezwodna obejmująca utwory kambru, ordowiku, syluru i dewonu 
dolnego, w której występuje brak możliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych                             
dla zbiorowego zaopatrzenia obejmuje południową i południowo – wschodnią część gminy. 
Osady kambru zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców i łupków, 
ordowik wykształcony jest z piaskowców, sylur to łupki graptolitowe i szarogłazy, dewon 
dolny tworzą piaskowce kwarcytowe, mułowce i iłowce. 
     W dolinach rzek występują czwartorzędowe poziomy wód użytkowych o bardzo dużym 
zagrożeniu jakości ze strony zanieczyszczeń powierzchniowych. Wydajność tego poziomu 
jest mała i zależy od opadów atmosferycznych. Ujmowane są wyłącznie studniami kopanymi. 
     Obszar opracowania położony jest w obszarze Dorzecza Wisły, w regionie wodnym 
Środkowej i Górnej Wisły zlokalizowanej  w obrębie wyznaczonej Jednolitej Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) nr 101, 102 i 115 wg nowej wersji podziału, która dzieli wody 
podziemne na terenie kraju na 172 jednolite części.  Podział ten zawarty jest w projektach 
aktualizacji planów gospodarowania na obszarach dorzeczy i obowiązuje od 2016 roku. 
Obszar opracowania w 80% położony jest w obrębie JCWPd 115. 
 
Rys. Położenie terenu opracowania na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
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Charakterystyka JCWPd w granicach opracowania: 
 

PLGW 2000101 
Kod UE PLGW2000101 
Powierzchnia  1625,4 
Dorzecze Wisła 
Region Wodny Górnej Wisły 
RZGW  RZGW w Krakowie 
Ocena stanu chemicznego dobry 
Ocena stanu ilościowego słaby 
Ocena stanu słaby 
Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny 
Cel dla stanu ilościowego Mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego 

przed dalszym pogarszaniem  
Rodzaj użytkowania JCWP Rolniczo - leśny 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
zagrożona/niezagrożona 

zagrożona 

Typ odstępstwa 4(5)-1 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2021 
Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7   nie 
Czy JCW wyznaczona na mocy art. 7 RDW do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia 

tak 

Stratygrafia i typ ośrodka wodonośnego czwartorzęd (porowy); neogen (porowy); kreda 
(porowy, szczelinowy); jura (szczelinowo-krasowy, 
szczelinowo-porowy); trias (szczelinowo-krasowy, 
szczelinowo-porowy, szczelinowy); perm 
(szczelinowo-porowy, szczelinowy); dewon 
(szczelinowo-krasowy); 

PLGW 2000101 
Antropopresja  

 

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z 
poborem wód podziemnych, odwodnieniami 
kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.  
(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, 
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS 
Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika 
głównego użytkowego poziomu wodonośnego 
(GUPW) i pierwszego poziomu wodonośnego 
(PPW)", 2012  

Leje depresji związane z poborem wód podziemnych, 
wpływem aglomeracji oraz prowadzonym 
odwodnieniem górniczym  
 

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód 
podziemnych.  

Brak  
 

Sztuczne odnawianie zasobów  Brak  
Pobór wód [tys. m

3 
rok] – pobór rejestrowany – rok 2011  

 

dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i inne  19 529,35  
z odwodnienia kopalnianego  25 755,48  

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m
3
/d] 

zasoby  265878  
% wykorzystania zasobów   46,7  

 

                                                   Obszarowe źródła zanieczyszczeń 
 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
azotanami pochodzenia rolniczego (źródło: warstwa 
GIS – OSN (Obszary Szczególnie Narażone) 

  

Brak  
Obszary zurbanizowane  
 
 
 

Miasta o liczbie mieszkańców od 10 
tys. do 50 tys. 

- 

Miasta o liczbie mieszkańców od 50 
tys. do 200 tys. 

- 

Miasta o liczbie mieszkańców 
powyżej 200 tys. 

Kielce  
 



-42 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

Schemat krążenia wód 
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 m
3
/d*km

2
).  

W zachodniej części południowo-zachodniej granicy JCWPd, gdzie biegnie ona wzdłuż granicy obrzeżenia 
permsko-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich ma miejsce niewielki odpływ boczny do sąsiedniej JCWPd   
nr 100. Pozostałe granice są hydrodynamiczne i biegną po działach wód pod-ziemnych, które z pewnym 
przybliżeniem pokrywają się z działami wód powierzchniowych zlewni cząstkowej rzeki Nidy powyżej 
ujścia Czarnej Nidy (włącznie).  
Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej 
położonych warstw wodonośnych są to głównie rzeki Nida i jej większe dopływy: Łososina i Czarna Nida 
wraz z dopływami Bobrzą, Lubrzanką i Belnianką. Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód 
podziemnych (studnie wiercone i kopane) i odwodnienia górnicze.  
Największe zmiany powodują ujęcia komunalne Kielc w Zagnańsku (zlewnia górnej Bobrzy) i Kielce-
Białogon (zlewnia środkowej Bobrzy powyżej Słowika) oraz odwodnienia górnicze w rejonie Gałęzice-
Bolechowice-Borków (woda z odwodnień zrzucana do rzek) wokół których powstały duże regionalne leje 
depresji. Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną 
przepuszczalność warstw wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych.  

 

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych 
Udział zasilania podziemnego w odpływie 
całkowitym rzek w obrębie JCWPd  

44%  
 

Ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych  
(źródło: warstwa GIS)  

Mokradła (10% powierzchni obszarów chronionych)  

Ocena stanu JCWPd , w zależności od oddziaływań 
wód podziemnych na ekosystemy lądowe zależne od 
wód podziemnych, 2012 r.  

słaby NW (niska wiarygodność)  
 

Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 
Stan ilościowy  słaby  
Stan chemiczny  dobra  
Ogólna ocena stanu JCWPd  słaby  
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych  zagrożona  
Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  
 

Przyczyny antropogeniczne:  
Obniżenia zwierciadła wody poziomów użytkowych 
spowodowane odwodnieniem kopalń odkrywkowych 
surowców skalnych oraz eksploatacją wód 
podziemnych przez ujęcia komunalne, które mogą 
powodować zagrożenia dla ekosystemów zależnych 
od wód podziemnych. Zniekształcenie stosunków 
wodnych siedliska na obszarach Natura 2000 Dolina 
Bobrzy i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie  

Przegląd oddziaływań na JCWPd 
Presja na stan ilościowy  
 

Komunalne ujęcia wód podziemnych dla Kielc w 
Białogonie (lej depresji ograniczony do struktury 
hydrogeologicznej S skrzydła synkliny kieleckiej) i 
Zagnańsku Lej depresji ograniczony do górnej części 
zlewni Bobrzy). Ujęcia dla mniejszych miejscowości - 
oddziaływanie lokalne.  
Odwodnienie kopalń wapieni i dolomitów na terenie 
tzw. „Białego Zagłębia”: Miedzianka, Jaźwica, 
Trzuskawica, Kowala i Radkowice.  
Lej depresji obejmuje zachodnią i centralną część 
struktury hydrogeologicznei - synkliny gałęzicko - 
bolechowicko-borkowskiej.  
Odwodnienie kopalń wapieni i dolomitów poza 
terenem „Białego Zagłębia”: Laskowa i Józefka – 
oddziaływania lokalne.  
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Presja na stan chemiczny  
 

Miasto Kielce (zakłady metalowe SHL, NSK Bearings 
Pol-ska S.A. i dawny „Chemar”. Miasta Chęciny i 
Małogoszcz.  
Zakłady przemysłu cementowego i wapienniczego w 
Małogoszczy, w Nowinach i w Trzuskawicy. 
Zanieczyszczenia lokalne.  

 
PLGW 2000102 

Kod UE PLGW2000102 
Powierzchnia  1509,7 
Dorzecze Wisła 
Region Wodny Środkowej Wisły  
RZGW  RZGW w Warszawie  
Ocena stanu chemicznego słaby 
Ocena stanu ilościowego dobry 
Ocena stanu słaby 
Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny 
Cel dla stanu ilościowego Dobry stan ilościowy  
Rodzaj użytkowania JCWP Rolniczo - leśny 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zagrożona/niezagrożona 

zagrożona 

Typ odstępstwa 4(4)-1 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2027 
Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7   nie 
Czy JCW wyznaczona na mocy art. 7 RDW do 
poboru wody przeznaczonej do spożycia 

tak 

Stratygrafia i typ ośrodka wodonośnego czwartorzęd (porowy); jura (szczelinowy); trias 
(szczelinowy); perm (szczelinowy); dewon (szczelinowo-
krasowy); 

PLGW 2000102 
Antropopresja  

 

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z 
poborem wód podziemnych, odwodnieniami 
kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.  
(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, 
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy 
danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 
"hydrodynamika głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu 
wodonośnego (PPW)", 2012  

  
    Nie występują 

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód 
podziemnych.  

Brak  
 

Sztuczne odnawianie zasobów  Brak  
Pobór wód [tys. m

3 
rok] – pobór rejestrowany – rok 2011  

 

dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i 
inne  

7 283,98  

z odwodnienia kopalnianego  - 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m
3
/d] 

zasoby         139 941 
% wykorzystania zasobów   14,3  

 

                                                   Obszarowe źródła zanieczyszczeń 
 

Obszary szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary 
Szczególnie Narażone) 

  

                      Brak  
 

Obszary zurbanizowane  
 

Miasta o liczbie mieszkańców 
od 10 tys. do 50 tys. 

- 
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Miasta o liczbie mieszkańców 
od 50 tys. do 200 tys. 

Skarżysko-Kamienna, 
Starachowice, 

Ostrowiec 
Świętokrzyski  

 

Miasta o liczbie mieszkańców 
powyżej 200 tys. 

 

Schemat krążenia wód 
Zasilanie odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Na wschodnim odcinku północnej granicy 
JCWPd, na kontakcie z utworami jury górnej mają miejsce dopływy i odpływy boczne do JCWP nr 103. 
Pozostałe granice są hydrodynamiczne i biegną po działach wód podziemnych, które z pewnym przybliżeniem 
pokrywają się z działami wód powierzchniowych. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i 
cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych jest nią rzeka Kamienna. Funkcję 
drenażu pełnią także liczne ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane). Kierunki krążenia wód 
podziemnych są często bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw 
wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych. Generalnie jednak wody 
wszystkich pięter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza 
ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. 

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych 
Udział zasilania podziemnego w odpływie 
całkowitym rzek w obrębie JCWPd  

55%  
 

Ekosystemy lądowe zależne od wód 
podziemnych  
(źródło: warstwa GIS)  

Mokradła (11% powierzchni obszarów chronionych)  

Ocena stanu JCWPd , w zależności od 
oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy 
lądowe zależne od wód podziemnych, 2012 r.  

dobry DW (dostateczna wiarygodność)  
 

Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 
Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  słaby 
Ogólna ocena stanu JCWPd  słaby  
Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych  

zagrożona  

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  
 

Przyczyny antropogeniczne:  
Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem 
lokalnym ognisk zanieczyszczeń, brak podstaw do 
wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczeń. 
Użytkowanie rolnicze, nieuregulowania gospodarka 
wodno-ściekowa, oddziaływanie ze strony przemysłu. 
Istniejące przekroczenia stężeń azotanów, chlorków, 
siarczanów i potasu.  

 

Przegląd oddziaływań na JCWPd 
Presja na stan ilościowy   Ujęcia wód podziemnych. Oddziaływania lokalne.  

 

Presja na stan chemiczny  
 

 Presja na stan chemiczny: Miasta Skarżysko-Kamienna 
(Zakłady Metalowe „Mesko”), Suchedniów (Zakłady 
Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A.), 
Starachowice (zakłady metalowe), Ostrowiec 
Świętokrzyski (Huta „Ostrowiec”, hałdy), Bodzentyn 
(zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego), Kunów i 
Ćmielów (fabryka porcelany. Zanieczyszczenia lokalne  

 

 
 

PLGW 2000115 
Kod UE PLGW2000115 
Powierzchnia  1798,2 
Dorzecze Wisła 
Region Wodny Górnej Wisły 
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RZGW  RZGW w Krakowie 
Ocena stanu chemicznego słaby 
Ocena stanu ilościowego dobry 
Ocena stanu słaby 
Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny 
Cel dla stanu ilościowego Dobry stan ilościowy 
Rodzaj użytkowania JCWP rolniczy 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zagrożona/niezagrożona 

zagrożona 

Typ odstępstwa 4(4)-1 
Termin osiągnięcia celów środowiskowych  2027 
Czy wskazano odstępstwo z art. 4.7   nie 
Czy JCW wyznaczona na mocy art. 7 RDW do 
poboru wody przeznaczonej do spożycia 

tak 

Stratygrafia i typ ośrodka wodonośnego czwartorzęd (porowy); neogen (szczelinowo-krasowy, 
szczelinowo-porowy); kreda (szczelinowy); jura 
(szczelinowo-krasowy); trias (szczelinowo-krasowy); 
dewon (szczelinowo-krasowy); 

PLGW 2000115 
Antropopresja  

 

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z 
poborem wód podziemnych, odwodnieniami 
kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.  
(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, 
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy 
danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 
"hydrodynamika głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu 
wodonośnego (PPW)", 2012  

  
     

lokalny lej depresji związany z poborem wód 
podziemnych oraz odwodnieniem górniczy  

 

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód 
podziemnych.  

Brak  
 

Sztuczne odnawianie zasobów  Brak  
Pobór wód [tys. m

3 
rok] – pobór rejestrowany – rok 2011  

 

dla zaopatrzenia ludności w wodę, przemysłu i 
inne  

5 645,20   

z odwodnienia kopalnianego   560 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [m
3
/d] 

zasoby         156 019 
% wykorzystania zasobów   10,9  

 

                                                   Obszarowe źródła zanieczyszczeń 
 

Obszary szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego (źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary 
Szczególnie Narażone) 

  

                      Brak  

Obszary zurbanizowane  
 
 
 

Miasta o liczbie mieszkańców 
od 10 tys. do 50 tys. 

 
            Staszów 

Miasta o liczbie mieszkańców 
od 50 tys. do 200 tys. 

 

Miasta o liczbie mieszkańców 
powyżej 200 tys. 

 

Schemat krążenia wód 
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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. W strefach występowania użytkowych pięter/poziomów 

wodonośnych średnia jego wartość wynosi około 260-280 m3/d*km
2
. Na obszarach, na których brak jest 

użytkowego poziomu wodonośnego zasilanie efektywne miejscowych zbiorników wód podziemnych jest                      

z reguły <50 m
3
/d*km

2
. Granice JCWPd są hydrodynamiczne i biegną po działach wód podziemnych, które                    

z pewnym przybliżeniem pokrywają się z działami wód powierzchniowych. Południowo-wschodnią granicę 
terenu stanowi rzeka Wisła. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe 
z tym, że dla głębiej położonych warstw wodonośnych są to głównie rzeki Czarna Staszowska, Wschodnia, 
Kanał Strumień i Wisła. Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód podziemnych: studnie wiercone 
ujmujące użytkowe piętra/poziomy wodonośne i studnie kopane. Kierunki krążenia wód podziemnych są 
często bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych i 
występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych. Generalnie jednak wody wszystkich 
pięter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza 
naturalne kierunki krążenia wód podziemnych tylko lokalnie i na niewielkich obszarach.  

 

Ekosystemy wód powierzchniowych i ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych 
Udział zasilania podziemnego w odpływie 
całkowitym rzek w obrębie JCWPd  

45%  
 

Ekosystemy lądowe zależne od wód 
podziemnych  
(źródło: warstwa GIS)  

Mokradła (14% powierzchni obszarów chronionych)  

Ocena stanu JCWPd , w zależności od 
oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy 
lądowe zależne od wód podziemnych, 2012 r.  

dobry DW (dostateczna wiarygodność)  
 

Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 
Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  słaby 
Ogólna ocena stanu JCWPd  dobry 
Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych  

zagrożona  

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  
 

Przyczyny antropogeniczne:  
Przekroczenie wartości progowych jonów: NH

4
, Fe. 

Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem 
lokalnym ogniska zanieczyszczeń, brak podstaw do 
wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczenia. 
Oddziaływania presji już nie istniejącej związanej z 
eksploatacją siarki metodą otworową.  

  

Przegląd oddziaływań na JCWPd 
Presja na stan ilościowy   Ujęcia wód podziemnych. Oddziaływania lokalne.  

 

Presja na stan chemiczny  
 

 Presja na stan chemiczny: Miasta Chmielnik, Staszów i 
Połaniec.  
Rolnictwo – miejscami intensywne.  
Zanieczyszczenia lokalne   

 

 
Teren opracowania położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. 
 
 
Wykaz ujęć funkcjonujących na terenie opracowania dla których obowiązują 
następujące pozwolenia wodnoprawne: 
 
1. Na pobór wód podziemnych ze studni zasadniczej i awaryjnej w Łagowie w ilości                 

Qmax.h = 8,75 m3
/h, Qśrd = 89,71 m3

/d, Qmax.d = 116,62 m3
/d, Qmax.r = 22 370 m3

/a (decyzja 
Starosty Kieleckiego z dnia 12.07.2011r. znak: GP.6341.35.2011). Wg pozwolenia 
wodnoprawnego studnia wykorzystywana jest dla potrzeb produkcji podłoża do hodowli 
grzybów oraz potrzeb socjalnych pracowników zakładu „ASPOL” Baza Las, w tym dla 
zaopatrzenia kilku sąsiednich gospodarstw oraz bazy Rejonu Dróg Publicznych                           
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i okresowo korzysta także sąsiednia kopalnia Wapienia „Łagów II” (do czasu uzyskania 
własnego pozwolenia wodnoprawnego). Zasoby ujęcia wg stanu na 29.03.1995 r. wynoszą 
Qe= 29,0 m3

/ h przy depresji se = 2,0 m.  
2. Na pobór wód podziemnych w ujęcia w Płuckach dla potrzeb wodociągu grupowego              

w Łagowie w ilości Qmax.h = 80,0 m3
/h, Qśrd = 1370,0 m3

/d, Qmax.r = 500 050,0 m3
/r 

(decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 18.02.2015r. znak: GP.6341.91.2014, zm. decyzją 
znak: GP.6341.42.2016 z dnia 13.05.2016r.). Wg pozwolenia wodnoprawnego ujęcie  
wykorzystywane jest dla potrzeb wodociągu grupowego w Łagowie. Pozwolenie 
udzielone jest Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. ul. Rynek 62, 06-
025 Łagów. Zasoby ujęcia wg stanu na dzień 30.04.2003r. wynoszą Qe = 80,0 m3

/ h przy 
depresji se = 2,60 m.  

3. Na pobór wód podziemnych z utworów dewonu środkowego przy pomocy studni 
głębinowej oznaczonej nr 3 zlokalizowanej w Łagowie w ilości Qmax.h = 84,0 m3

/h, Qśrd = 
823,9 m3

/d, Qmax.d = 1318,2 m3
/d, Qmax.r = 300 724 m3

/a (decyzja Starosty Kieleckiego z 
dnia 16.04.2013r. znak: GP.6341.22.2013, zm. decyzją znak: GP.6341.40.2016 z dnia 
09.05.2016r.). Wg pozwolenia wodnoprawnego ujęcie wykorzystywane jest dla potrzeb 
wodociągu grupowego w Łagowie. Pozwolenie udzielone jest j.w. Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. Zasoby studni wg stanu na dzień 01.11.1988r. wynoszą  
Qe = 84,0 m3

/ h przy depresji se = 9,20 m. Studnie nr 1 i 2 nie objęte tym pozwoleniem 
zostały zlikwidowane w 2016r. 

4. Na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie kopalni wapieni dewońskich „Łagów II” 
w ilości Qmax.h = 44,4 m3

/h, Qśrd = 962,6 m3
/d, Qmax.r = 240 650 m3

/a (decyzja Starosty 
Kieleckiego z dnia 01.09.2015r. znak: GP.6341.18.2014, zm. decyzją znak: 
GP.6341.37.2016 z dnia 27.05.2016r.). Wg pozwolenia wodnoprawnego wykorzystywana 
jest do płukania kruszywa w obiegu zamkniętym. Pozwolenie udzielone jest BRU-BET 
Sp. z.o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno. Zasoby ujęcia (studnia S-1 i S-2) na czerwiec 
2013r. wynoszą Qe= 44,4 m3

/ h przy depresji se = 8,6 – 17,2 m.  
5. Na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 ujęcia w Woli Zamkowe w  

ilości Qmax.h = 47,0 m3
/h, Qśrd = 786,1 m3

/d, Qmax.d = 1021,9 m3
/d, Qmax.r = 286 927 m3

/a 
(decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 19.06.2013r. znak: GP.6341.44.2013). Wg 
pozwolenia wodnoprawnego pobór odbywa się przy pomocy dwóch studni głębinowych 
wykonanych w latach 1972 – 1973. Pozwolenia udzielono Gminie Nowa Słupia.  Zasoby 
ujęcia z dnia 31.12.1998r. wynoszą Qe= 47,0 m3

/ h przy maksymalnym dopuszczeniu 
zwierciadła wody w studni nr 1 do głębokości 32,8 m p.p.t. i w studni nr 2 do głębokości 
40,2 m p.p.t.   

6. Na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce 161                       
w Nowym Stawie dla potrzeb zakładu górniczego t, kopalni wapienia „Nowy Staw”                   
w ilości Qmax.h = 7,0 m3

/h, Qśrd = 80,0 m3
/d, Qmax.d = 112,0 m3

/d (decyzja Starosty 
Kieleckiego z dnia 29.07.2007r. znak: RO.III.6223.2007). Pozwolenie udzielone jest 
firmie Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacji Kruszywa Stanisław Pietrzak, ul. 
Kolejowa 30a, 21-470 Krzywda. Zasoby ujęcia wynoszą Qe = 7,0 m3

/ h przy depresji                  
se = 5,25 m.  

7. Na pobór wód podziemnych w ujęcia w Lechówku w ilości Qmax.h = 19,5 m3
/h, Qśrd = 

84,92 m3
/d, Qmax.r = 30 996 m3

/a (decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 02.02.2016r. znak: 
GP.6341.91.2015, zm. decyzją znak: GP.6341.41.2016 z dnia 31.05.2016r.). Wg 
pozwolenia wodnoprawnego woda wykorzystywana jest dla potrzeb wodociągu 
grupowego. Pozwolenie udzielone jest Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Łagów Sp. 
z.o.o. Zasoby ujęcia wg stanu na dzień 23.03.1994r. wynoszą Qe = 19,5 m3

/ h przy depresji 
se = 3,4 m.  
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8. Na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w miejscowości Piotrów Zagościniec ze 
studni wierconej nr PZ-1 o głębokości 70,0 m w ilości Qmax.h = 20,0 m3

/h, Qśrd = 120,0 
m3

/d (decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 02.02.2016r. znak: GP.6341.91.2015, zm. 
decyzją znak: GP.6341.41.2016 z dnia 15.11.2010r.). Wg pozwolenia wodnoprawnego 
woda wykorzystywana jest dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego Mirosław Kosmala. 
Zasoby ujęcia wg stanu na wrzesień 2010 r. wynoszą Qe = 21,6 m3

/ h przy depresji se = 
29,75 m. Jednocześnie w pozwoleniu ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej ujęcia. 
 

 
3.1.4.3. Tereny zmeliorowane 

 
W granicach omawianego obszaru znajdują się tereny zmeliorowane. Tereny te 

zostały wskazane na podstawie materiałów udostępnionych przez Świętokrzyski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (oraz wskazanych na GeoMelioPortalu). Zostały 
naniesione na mapie „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” i oznaczone jako obszary 
gruntów zmeliorowanych (działy drenarskie oraz grunty zdrenowane). Grunty 
zmeliorowane, a zwłaszcza zdrenowane nie powinny być przewidziane pod zalesienia ani 
pod ewentualną zabudowę, gdyż w/w inwestycje mogą spowodować zniszczenie                 
lub uszkodzenie istniejącej sieci drenarskiej. W przypadku ewentualnej zabudowy                         
na terenach zmeliorowanych należy zobowiązać inwestora do zinwentaryzowania 
istniejących urządzeń melioracyjnych celem ujęcia w projekcie właściwych rozwiązań 
zapobiegających ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. Projekty budowlane w tym zakresie 
należy uzgodnić z właściwym oddziałem terenowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji                    
i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 
W obszarze terenów zmeliorowanych  w myśl przepisów Prawa wodnego zabrania się 
niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych.  
 
 
3.1.4.4. Wody powodziowe 

 
 W granicach omawianego obszaru brak jest obszarów szczególnego zagrożenia 
powodziowego wyznaczonych na podstawie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju, nie obowiązują 
również studia ochrony przeciwpowodziowej. 
 Na mapach studium oprócz dolin większych cieków wyznaczono również tereny dolin 
mniejszych cieków, które w czasie deszczy nawalnych i wód roztopowych mogą stanowić 
zagrożenie powodziowe.  
Efektywnymi sposobami zwiększenia retencji wód w gminie w obrębie małej zlewni jest 
budowa małych zbiorników wodnych i oczek wodnych, regulacja odpływu ze stawów                    
i oczek wodnych, gromadzenie wody w rowach melioracyjnych i kanałach, retencjonowanie 
odpływów z systemów drenarskich oraz zwiększenie retencji dolinowej. Przyczynia się to 
również do spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, podniesienia poziomu wód 
gruntowych, powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych, zwiększenia 
różnorodności biologicznej obszaru oraz powstrzymania erozji terenowej. 
W celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom należy zadbać o stan rowów 
odwadniających wykonanych na terenach rolnych oraz wzdłuż dróg, tak aby spływająca nimi 
woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się. Aby zapewnić właściwy 
odpływ wody w rowach należy zadbać także o ich częstą konserwację i wykaszanie.  
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 Wszystkie powyższe tereny powinny być bezwzględnie wykluczone spod zabudowy 
mieszkaniowej i przemysłowej celem ochrony życia ludzi i ich mienia przed skutkami 
powodzi oraz środowiska naturalnego przed dewastacja. 
 Na obszarach przyległych do cieków należy zachować pasy ochronne w celu dostępu 
do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz umożliwienia administratorowi 
cieków prowadzenia konserwacji w korytach cieków jak również w celu ochrony otuliny 
biologicznej cieku. Pasy ochronne wzdłuż cieków wodnych należy zagospodarować poprzez 
porost łęgowy, łąki lub pastwiska (bez stałego pobytu bydła) z wykluczeniem                              
lub ograniczeniem gruntów ornych. Pas ochronny powinien zostać wykluczony spod 
zabudowy kubaturowej. 
 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa Wodnego zabrania się 
grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. W związku z art. 28 w/w ustawy właściciel 
nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić 
dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód.                    
W związku z art. 25 w/w ustawy Prawo wodne zabrania się niszczenia lub uszkadzania 
brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wodny, budowli lub 
murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami 
powierzchniowymi. 
 
 
 
3.1.5. Gleby  
 

 Według klasyfikacji JUNG Puławy gmina Łagów zalicza się do regionu glebowo-
rolniczego łysogórskiego, charakteryzującego się występowaniem gleb kompleksów 
zbożowo-pastewnych. Gleby tego regionu wytworzone są głównie z lessów głębokich. 
Warunki glebowe gminy cechuje koncentracja gleb o stosunkowo wysokiej wartości 
bonitacyjnej w centralnej i południowo-wschodniej a także północnej części. Występują tu 
gleby brunatne, bielicowe i rędziny.  
 Warunki glebowe gminy należy ocenić jako średnio dobre. W północnej i wschodniej 
części występują lessy. Charakterystyczną cechą gleb lessowych (zwłaszcza we wschodniej 
części obszaru) są rozległe wysoczyzny, przecięte gęstą siecią wąwozów oraz głęboko wcięte 
doliny rzek i cieków wodnych. Fragmenty stokowe i wierzchowiny są użytkowane rolniczo.  
Doliny rzeczne charakteryzują się lokalnym nagromadzeniem gleb madowych, okresowo 
nadmiernie uwilgotnionych i użytkowane są jako łąki i pastwiska. Gleby lessowe tworzą 
cenne kompleksy pszenne – bardzo dobry i dobry. W części południowo-wschodniej 
występuje duże zagrożenie erozją gleb spowodowane m. in. urozmaiceniem rzeźby terenu.  
 
Przydatność rolnicza gleb  
 Kompleksy rolniczej przydatności gleb stanowią ekosystemy glebowe, posiadające 
podobne właściwości fizyczne oraz chemiczne, mogące być podobnie zagospodarowane. Są 
one typami siedliskowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi związany jest 
odpowiedni dobór roślin uprawnych i określone warunki uprawne. Tak więc, dokładniej niż 
klasyfikacja bonitacyjna, pozwalają ocenić wartość przyrodniczą i gospodarczą gleb.   
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Rys. Kompleksy rolniczej przydatności gleb w zasięgu Zmiany Studium 

 
              Źródło podkładu: usługa WMS ze strony: http://sip.e-swietokrzyskie.pl/  
 

3.1.6. Klimat  
 
 Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice klimatyczne wg A. Wosia gmina Łagów 
położona jest w regionie zachodniomałopolskim, w strefie małej zmienności częstości 
występowania poszczególnych typów pogody. Ukształtowanie powierzchni terenu powoduje 
występowanie różnic mikroklimatu w obrębie poszczególnych siedlisk. Dotyczy to 
szczególnie różnic temperatury, przymrozków, mgieł, długości okresu wegetacyjnego, jakie 
występują pomiędzy dnami dolin i intensywniej nasłonecznionymi wierzchowinami.  
 Na kształtowanie się klimatu okolic gminy Łagów decydujący wpływ wywiera 
położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy. Takie usytuowanie 
określa najwyższe położenie słońca, długość dnia i nocy, a w rezultacie bilans 
promieniowania słonecznego. Dla tego regionu charakterystyczna jest równoleżnikowa 
cyrkulacja mas powietrza. Dominuje wpływ powietrza polarno-morskiego z zachodu,                  
a w znacznie mniejszym stopniu powietrza polarno-kontynentalnego ze wschodu. Na warunki 
klimatyczne wpływa również ukształtowanie terenu, bliskość Gór Świętokrzyskich. 

 
Podstawowe parametry klimatyczne dla obszaru gminy przedstawiają się następująco: 

• średnia temperatura powietrza w roku 6ºC 

• średnia temperatura stycznia – 5ºC 

• średnia temperatura lipca 17ºC 

• długość zimy 100 dni 
• długość lata 80 dni 
• pierwsze jesienne przymrozki 20 X 

• ostatnie wiosenne przymrozki 30 IV 

• długość okresu bezprzymrozkowego ok. 150 dni 
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• długość okresu z pokrywą śnieżną ok. 90 dni 
• długość okresu wegetacji ok. 198 dni 
• roczna suma opadów ok. 700 mm 

• kierunek wiatrów przeważają wiatry zach. 
 (pow. 35%) 

 
Warunki topoklimatyczne  

Powyższa ogólna charakterystyka warunków termicznych, wilgotnościowych, 
opadowych i wietrznych dotyczy całego obszaru opracowania. Zmienne warunki 
fizjograficzne (głównie rzeźba terenu) powodują pewne lokalne zróżnicowanie klimatu. 
Należy wyróżnić następujące jednostki topoklimatyczne: 

 Topoklimat ciepły występujący w obrębie zboczy o ekspozycji południowej, 
południowo-zachodniej, zachodniej i wschodniej o bardzo dobrych warunkach 
klimatycznych. Tereny te charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi                 
i termicznymi, dobrym przewietrzaniem, małą częstotliwością mgieł oraz krótszym 
okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Wyróżniają się więc najbardziej korzystnymi 
warunkami topoklimatycznymi dla zabudowy mieszkaniowej, specjalnej oraz 
sadownictwa i warzywnictwa.  

 Topoklimat wietrzny, właściwy dla obszarów płaskich o przeciętnych warunkach 
topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami 
solarnymi, dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrym 
przewietrzaniem oraz małą częstotliwością występowania mgieł. Tereny te wyróżniają 
się korzystnymi warunkami do zabudowy mieszkaniowej oraz są wskazane                      
dla uprawy roślin wszystkich odmian.  

 Topoklimat chłodny, występujący na północnych zboczach o mało korzystnych 
warunkach klimatycznych. Obszary te charakteryzują się najsłabszymi warunkami 
solarnymi (głównie jesienią i zimą), przeciętnymi warunkami termicznymi                        
i wilgotnościowymi, dobrymi warunkami wietrznymi oraz dłuższym okresem 
zalegania pokrywy śnieżnej. Tereny te nie są wskazane do zabudowy rekreacyjnej, 
mieszkaniowej oraz dla upraw wymagających znacznego nasłonecznienia.  

 Topoklimat wilgotny, zastoiskowy, właściwy dla dolin rzecznych o niekorzystnych 
warunkach topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się gorszymi warunkami 
solarnymi, niekorzystnymi warunkami termicznymi, wilgotnościowymi, dużą 
częstotliwością występowania mgieł, słabą wentylacją i utrudnionymi warunkami 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Często występuje na nich niekorzystne 
zjawisko inwersji termicznej, co jest następstwem wychłodzenia się podłoża wskutek 
wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu dnia przez grunt. Powietrze chłodne 
znajdujące się w warstwie przygruntowej, na skutek niewielkich spadków dolin oraz 
zapór utrudniających jego spływ zalegać może stosunkowo długo w ich obrębie, 
nawet do późnych godzin przedpołudniowych. Doliny stanowią rynny spływu 
chłodnego i wilgotnego powietrza, przez co mają wpływ na stan czystości powietrza 
atmosferycznego. Obszary te są niekorzystne dla lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz 
wprowadzania zieleni wysokiej. Jednocześnie wskazane są dla łąk i upraw odpornych 
na niskie temperatury i wymagających znacznej wilgoci.  

 Topoklimat umiarkowany właściwy obszarom zabudowanym. Charakteryzuje się 
bardziej zróżnicowanym przebiegiem temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza 
w stosunku do terenów sąsiednich. W obrębie terenów o intensywnej zabudowie 
mieszkaniowej nie jest wskazana lokalizacja obiektów uciążliwych i szkodliwych              
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dla otoczenia. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni zielonych (parki, skwery)               
w celu poprawy warunków higieny atmosfery i samooczyszczania się środowiska.  

 Topoklimat wilgotny, właściwy obszarom zalesionym. Charakteryzuje się dużym 
osłabieniem promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, wyrównanym profilem 
termicznym, podwyższoną wilgotnością względną powietrza, a przede wszystkim 
bakteriostatycznym działaniem olejków eterycznych. Lasy występujące na siedliskach 
świeżych i suchych są najbardziej wskazane do wykorzystania rekreacyjnego. 
Siedliska wilgotne, z uwagi na niekorzystne warunki bioklimatyczne zaliczane są              
do terenów o małej przydatności dla celów rekreacji. 

 
 
 
3.1.7. Szata roślinna 

  Według podziału geobotanicznego Polski zaproponowanego przez Szafera (1972) 
analizowany teren leży w Krainie Świętokrzyskiej w Okręgu Łysogórskim. Okręg Łysogórski 
obejmuje geologicznie najstarszą i najsilniej wyniesioną część Krainy Świętokrzyskiej.  
  Pasma górskie porasta świętokrzyski las jodłowo-bukowy. Dominującym 
drzewostanem jest jodła i buk, ale spotkać tu można również jawor, lipę drobnolistną, klon 
zwyczajny, świerk, grab, sosna. Z krzewów wyróżnić można bez koralowy. W skład runa 
wchodzą paprocie, widłaki, przytulia okrągłolistna, kokoryczka okółkowa. W Paśmie 
Łysogórskim grupują się najcenniejsze zbiorowiska lasów liściastych, świeże bory sosnowe  
i bory mieszane z udziałem jodły oraz dąbrowy. 
  Gmina Łagów nie posiada wykonanej dla całego swojego obszaru kompleksowo 
inwentaryzacji przyrodniczej. Jednak w ramach różnych postępowań i wykonywanych 
dokumentacji teren gminy został pod tym względem rozpoznany. Najaktualniejszym 
opracowaniem, które objęło większą część terenu niniejszego opracowania jest sporządzona 
w 2013 r. inwentaryzacja przyrodnicza dla Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (C-OOChK).  
 Jak wynika z w/w dokumentu na terenie objętym Zmianą Studium (w granicach  
C-OOChK) stwierdzono następujące gatunki roślin naczyniowych: Dąbrówka kosmata 
(Ajuga genevensis), Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), Stokłosa żytnia (Bromus 
secalinus), Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), Centuria pospolita (Centaurium 
erythraea subsp. Erythraea), Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), Kukułka krwista 
(Dactylorhiza incarnata), Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), Rosiczka 
okrągłolistna (Drosera rotundifolia), Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), 
Goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus 
imbricatus), Bluszcz pospolity (Hedera helix), Kosaciec syberyjski (Iris sibirica), Wilżyna 
ciernista (Ononis spinosa), Zaraza wielka (Orobanche elatior), Zaraza czerwonawa 
(Orobanche lutea),  Lepiężnik różowy (Petasites hybridus), Podkolan biały (Platanthera 
bifolia),  Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), Pierwiosnek lekarski (Primula veris), 
Głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), Tawuła wierzbolistna (Spiraea 
salicifolia), Czyściec prosty (Stachys recta), Pełnik europejski (Trollius europaeus), 
Przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), Kalina koralowa  (Viburnum opulus).  
[czcionką pogrubioną zaznaczono gatunki objęte ochroną ścisłą, podkreślenie zastosowano  
do gatunków objętych ochroną częściową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. z 2014 r.                   
poz. 1409] 
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Podczas przedmiotowej inwentaryzacji na terenie objętym Zmianą Studium nie 
odnotowano gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą, chronionych częściowo, rzadkich 
czy zagrożonych.  
 Na terenie Zmiany studium zinwentaryzowano następujące zbiorowiska: Molinietum 
caeruleae, Peucedano-Pinetum, Querco roboris-Pinetum, Tilio-Carpinetum, zbiorowisko         
z klasy Agropyretea intermedio-repentis, zbiorowisko z klasy Artemisietea vulgaris,  
zbiorowisko z klasy Epilobietea angustifolii, zbiorowisko z klasy FestucoBrometea,  
zbiorowisko z klasy MolinioArrhenatheretea, zbiorowisko z klasy Nardo-Callunetea,  
zbiorowisko z klasy Phragmitetea, zbiorowisko z klasy Potametea, zbiorowisko z klasy 
RhamnoPrunetea, zbiorowisko z klasy Stellarietea mediae, zbiorowisko z rzędu 
Arrhenatheretalia elatioris, zbiorowisko z rzędu Nardetalia, zbiorowisko z rzędu 
Plantaginetalia majoris, zbiorowisko z rzędu Potentilletalia caulescentis, zbiorowisko                  
ze związku Alno-Ulmion (Alno-Padion), zbiorowisko ze związku Calthion palustris,  
zbiorowisko ze związku Carpinion betuli, zbiorowisko ze związku CirsioBrachypodion 
pinnati, zbiorowisko ze związku DicranoPinion, zbiorowisko ze związku Filipendulion 
ulmariae, zbiorowisko ze związku Koelerion glaucae, zbiorowisko ze związku 
Magnocaricion, zbiorowisko ze związku Molinion caerulae.  

Generalnie w inwentaryzacji w celu przedstawienia charakterystyki zbiorowisk 
roślinnych C-OOChK, zidentyfikowane w terenie zbiorowiska roślinne zostały pogrupowane 
w następujący sposób: 

 Zbiorowiska siedlisk wodnych, okresowo zalewanych lub bardzo mokrych – 
fitocenozy wchodzące w skład klas: Lemnetea minoris, Bidentetea tripartiti oraz 
Potametea;  

 Zbiorowiska segetalne – antropogeniczne nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych                      
z klasy Stellarietea mediae; 

 Nitrofilne zbiorowiska miejsc ruderalnych (przychacia, przypłocia, przydroża 
wysypiska śmieci, wykopy itp.), terenów wydeptywanych oraz zrębów i ugorów – 
zaliczane do klas: Stellarietea mediae, Epilobietea angustifolii, Artemisietea vulgaris  
i Agropyretea intermedio-repentis;  

 Zbiorowiska zielne dolin i obniżeń – reprezentowane przez zespoły z klas 
Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-Callunetea. Do grupy tej zaliczono 
również zbiorowiska torfowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea i Oxycocco-
Sphagnetea; 

 Zbiorowiska suchych muraw i ciepłych okrajków – zespoły z klas: Asplenietea 
rupestria, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Festuco-Brometea oraz 
Trifolio-Geranietea sanguinei; 

 Zbiorowiska leśne i zaroślowe – reprezentowane są przez fitocenozy z 5 klas: 
Rhamno-Prunetea, Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, Vaccinio-Piceetea             
i Querco-Fagetea. 

 
 Jak zaznaczono w inwentaryzacji C-OChK nitrofilne zbiorowiska miejsc ruderalnych, 
terenów wydeptywanych oraz zrębów i ugorów występują na różnego typu zaburzonych 
siedliskach w sąsiedztwie siedzib ludzkich i terenów przemysłowych. Na analizowanym 
terenie są częstym składnikiem krajobrazu na przydrożach i przychaciach wiejskich, wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, wśród zabudowy i na peryferiach większych miejscowości (w tym 
Łagowa). Ponadto analizując występowanie zbiorowisk roślinnych terenów ruderalnych,                  
w obecnym krajobrazie wsi i miasteczek, areał występowania tych zbiorowisk zmniejsza się 
w związku z większą dbałością o otoczenie (wykaszanie trawników, przydroży, sadzenie 
roślin ozdobnych). Tendencja ta jest zauważalna również na rozpatrywanym terenie, 
zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy wzdłuż tras o dużym natężeniu ruchu.  
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W okolicach Lechówka i Małacentowa stwierdzono niewielkie fragmenty łąk 
trzęślicowych Molinietum caeruleae (kod: 6410), a jak stwierdzono jednokośne łąki 
zmiennowilgotne ze związku Molinion caeruleae na terenie całego C-OOChK należą                   
do rzadkości. W ich składzie obecne są chronione gatunki roślin związanych z wilgotnymi 
łąkami, takie jak m.in. mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, goryczka wąskolistna 
Gentiana pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris sibirica, kukułka krwista Dactylorhiza 
incarnata. Ponadto w okolicach Makoszyna i Lechówka oraz na zachód od Małacentowa 
stwierdzono największe w C-OChK płaty muraw bliźniczkowych, gdzie występują                           
w kompleksie łąk, pastwisk i nieużytków porolnych. Przeważa zbiorowisko z dominacją 
bliźniczki psiej trawki Nardus stricta i izgrzycy przyziemnej Danthonia decumbens, a                           
w miejscach suchszych także wrzosu Calluna vulgaris.  
 
 Tereny w zasięgu obszarów Natura 2000: Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040             
i Ostoja Jeleniowska PLH260028 posiadają dane w zakresie przedmiotów ochrony tj. siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, które są wymienione w rozporządzeniu z dnia                         
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się                  
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tj. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1713).  
I tak w obszarze Ostoja Jeleniowska w granicach opracowania Zmiany Studium 
zinwentaryzowano następujące siedliska przyrodnicze (wyniki prac wojewódzkich zespołów 
specjalistycznych przekazanych z GDOŚ w 2009 r.):   

 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – kod 9110;  
 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) – kod 91P0;  
 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) – kod 

9130; 
 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe (siedlisko przyrodnicze                      
o znaczeniu priorytetowym) – kod 91E0.  

 

 Zgodnie z Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-
Orłowińskie na terenie Zmiany Studium występuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 91P0 - 
Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum).   
  

 Z monitoringu przyrodniczego GIOŚ1 (dane udostępnione przez RDOŚ Kielce) 
wynika, że na terenie opracowania znajdują się następujące stanowiska monitoringowe: 
stanowisko 1646 Bartoszowiny 2 - Jodłowy bór świętokrzyski (Abieteum polonicum) – lasy                 
w obrębie Małacentów, stanowisko 5230 Jaskinia Zbójecka w Łagowie – jaskinie 
nieudostępnione do zwiedzania.  
 Według opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Łagów Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przekazanego w 2014 r. (dane udostępnione przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach) na terenie objętym Zmianą Studium 
wykazano siedliska o kodach: 9110, 9130, 91P0, 91E0, czyli te same które stanowią 
przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 w granicach których zlokalizowany jest teren 
Zmiany Studium.  
  

 

 

                                                           
1 dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
przekazane w w 2010 r., 2011 r., 2014 r. oraz 2015 r. z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 2014 r., 
2015 r. - finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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3.1.8. Świat zwierząt 

 

Bogactwo fauny w rejonie opracowania wynika z różnorodności warunków 
siedliskowych. Fauna (szczególnie bezkręgowce) wykazuje silne związki z szatą roślinną                   
i warunkami mikroklimatycznymi. Zwierzęta tego obszaru można podzielić generalnie                  
na: gatunki leśne, gatunki przestrzeni otwartych oraz gatunki związane ze ekosystemami 
wodnymi. Charakterystyczną cechą fauny gminy jest także obecność gatunków górskich. Są 
one zwykle składnikami najwartościowszych biocenoz. Wyjątkowo licznie występują one 
wśród mięczaków i owadów.  

Lasy i zadrzewienia stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Spośród 
leśnych gatunków występuje tutaj: sarna, dzik, lis, kuna, borsuk i in. Dużą liczebnością                  
na obszarach leśnych odznaczają się ptaki śpiewające: kowalik, wilga, pełzacz, kilka 
gatunków sikor, pokrzewka, zaganiacz i in. Część gatunków wybiera za miejsca lęgowe 
biotopy pośrednie pomiędzy lasami i terenami otwartymi. Żyją tutaj: krogulec, pustułka, 
turkawka, kukułka, puszczyk i kilka gatunków dzięciołów. 

Tereny otwarte (pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki) zajmują większą część 
gminy. Występują tutaj drobne gryzonie, ssaki owadożerne (ryjówki, jeże, krety), drobna 
zwierzyna łowna (zające, bażanty, kuropatwy) oraz ptaki preferujące przestrzenie otwarte 
(skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki i in.). Nasłonecznione stoki są zasiedlane przez 
ciepłolubne gady: żmiję zygzakowatą, jaszczurkę zwinkę i żyworodną. Bogata jest również 
fauna bezkręgowców, głównie owadów, towarzysząca takim siedliskom.  

Wiele gatunków zwierząt związało się z siedliskami antropogenicznymi. W pobliżu 
ludzkich zabudowań mogą występować: bocian biały, dudek, kopciuszek, pliszki, jaskółki, 
sowy, muchołówki, kuna domowa, nietoperze i in. 
 W inwentaryzacji przyrodniczej dla Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu stwierdzono, że Łagowica to miejscami nieprzekształcona, meandrująca rzeka, 
siedlisko raka szlachetnego, śliza, trzepli zielonej, pliszki górskiej, wydry i bobra. Otaczające 
ją w okolicy Łagowa sucholubne wzgórza i wąwozy to siedliska rzadkich bezkręgowców 
wpisanych na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Najcenniejsze                
pod względem fauny murawy leżą wzdłuż lewego brzegu Łagowicy, wokół Jaskini 
Zbójeckiej oraz w południowo-zachodniej części Łagowa.  
 Podczas przeprowadzonej w 2013 r. inwentaryzacji przyrodniczej dla C-OOChK                
w granicach Zmiany Studium zinwentaryzowano następujące zwierzęta:  
- owady: Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia, Czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 
Modraszek alkon Maculinea alcon, Siwoszek błękitny Oedipoda caerulescens, Paź królowej 
Papilio machaon, Długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata, Modraszek adonis 
Polyommatus bellargus, Ogończyk akacjowiec Satyrium acaciae, Kraśnik rzęsinowiec 
Zygaena carniolica, Kraśnik pięcioplamek Zygaena trifolii, Smukwa kosmata Scolia hirta, 
Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum; 

- ślimaki: Ślimak winniczek Helix pomatia;  
- minoryby: Śliz pospolity (Barbatula barbatula);  
- płazy: Ropucha szara Bufo bufo, Rzekotka drzewna Hyla arborea, Grzebiuszka ziemna 
Pelobates fuscus, Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, Żaba trawna Rana temporaria, 
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, Traszka zwyczajna Triturus vulgaris;  
- gady: Jaszczurka zwinka Lacerta agilis, Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, 
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, Żmija zygzakowata Vipera berus;  
- ptaki: Sieweczka rzeczna Charadrius dubius, Bocian biały Ciconia ciconia, Błotniak 
stawowy Circus aeruginosus, Błotniak łąkowy Circus pygargus, Gawron Corvus 
frugilegus, Przepiórka zwyczajna Coturnix coturnix, Derkacz zwyczajny Crex crex, 
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus, Ortolan Emberiza hortulana, Pustułka 
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zwyczajna Falco tinnunculus, Krętogłów zwyczajny Jynx torquilla, Gąsiorek Lanius 
collurio, Dzierzba srokosz Lanius excubitor, Lerka, skowronek borowy Lullula arborea, 
Pliszka górska Motacilla cinerea, Dzięcioł zielony Picus viridis, Turkawka zwyczajna 
Streptopelia turtur, Dudek Upupa epops, Czajka zwyczajna Vanellus vanellus;  
- ssaki: Mopek zachodni Barbastella barbastellus, Bóbr europejski Castor fiber, Chomik 
europejski Cricetus cricetus, Wydra europejska Lutra lutra, Łasica pospolita Mustela 
nivalis, Nocek Brandta Myotis bechsteini, Nocek Brandta Myotis brandtii, Nocek rudy 
Myotis daubentoni, Nocek duży Myotis myotis, Nocek wąsatek Myotis mystacinus, Nocek 
Natterera Myotis nattereri, Borowiec wielki Nyctalus noctula, Karlik średni Pipistrellus 
kuhlii, Karlik większy Pipistrellus nathusii, Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, Gacek 
brunatny Plecotus auritus, Gacek szary Plecotus austriacus, Wiewiórka pospolita Sciurus 
vulgaris. 
[czcionką pogrubioną zaznaczono gatunki objęte ochroną ścisłą, podkreślenie zastosowano   
do gatunków objętych ochroną częściową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. z 2014 r. poz. 1409] 

 Należy zaznaczyć, że gatunki nietoperzy stwierdzono na terenie Jaskini Zbójeckiej, 
chronionej m.in. jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy (patrz. Rozdz. 3.1.10.).  
Ponadto w granicach opracowania wskazano również siedliska owadów - w sołectwie 
Lechówek kilka obszarów siedliska Przeplatki aurinii Euphydryas aurinia, a na granicy 
obrębów Łagów i Wola Łagowska oraz w obrębie Płucki siedlisko Czerwończyka nieparka 
Lycaena dispar.  
 Dodatkowo z danych udostępnionych przez RDOŚ Kielce wynika, że na terenie 
użytku ekologicznego (oddz. 114 b Leśnictwo Paprocice) występuje Czerwończyk nieparek 
Lycaena dispar (wyniki prac wojewódzkich zespołów specjalistycznych przekazanych                
z GDOŚ w 2009 r.), zaś w rzece Nidzianka na południe od msc. Lechówek stwierdzono 
występowanie Bobra europejskiego Castor fiber.  
 
 Z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756” (znak: OŚ. 
6220.9.2016 z dnia 17.01.2017 r.) wynika również, że na potrzeby oceny tego 
przedsięwzięcia dokonano rozpoznania środowiska przyrodniczego w pasie o szerokości               
ok. 100 m w wariancie preferowanym planowanej drogi (przyjętym w Zmianie Studium).               
Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie m.in.: 5 gatunków bezkręgowców 
objętych ochroną gatunkową (w tym 4 częściową: Trzmiel rudy, leśny i ziemny, Szklarnik 
leśny, 1 ścisłą: Czerwończyk nieparek) oraz 32 gatunki kręgowców (płazów, gadów, ptaków                 
i ssaków) objętych ochroną gatunkową (w tym 11 częściową i 21 ścisłą). W obszarze 
inwentaryzacji stwierdzono występowanie następujących siedlisk przyrodniczych 
(występujących poza obszarem Natura 2000 i nie stanowiących przedmiotów ochrony): 
siedlisko o kodzie 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 9170 Grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz siedlisko Czerwończyka nieparka.  
  

 
 
3.1.9. Lasy 

 
 Na terenie objętym Zmianą Studium największe kompleksy znajdują się w obrębie 
Małacentów,  Lechówek i Melonek. Są to tereny należące do Lasów Państwowych Skarbu 
Państwa. Teren gminy Łagów w całości znajduje się w zasięgu Nadleśnictwa Łagów. Zgodnie 
z podziałem przyrodniczo-leśnym grunty Nadleśnictwa Łagów położone są w VI Krainie 
Małopolskiej, w 2 dzielnicy Gór Świętokrzyskich i należą do mezoregionu Łysogórskiego. 
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Teren Nadleśnictwa podzielony jest na jedenaście leśnictw wchodzących w skład dwóch 
obrębów urządzeniowych: Łagów i Nieskurzów. Większość obszarów leśnych leży                        
w terenach górskich (pasma: Jeleniowske, Orłowińskie, Ociesęckie, Cisowskie). Głównym 
gatunkiem lasotwórczym jest sosna, której towarzyszy jodła, buk oraz szereg innych 
gatunków. Na terenie Nadleśnictwa występuje szeroki wachlarz siedliskowych typów lasów 
począwszy od borów suchych porastających ubogie, piaszczyste gleby, poprzez olsy rosnące 
na mokradłach do siedlisk wyżynnych i górskich.  
 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 788) nadzór nad gospodarką leśną sprawują: minister właściwy do spraw środowiska –  
w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz starosta – w lasach niestanowiących 
własności Skarb u Państwa.  
 Dla lasów Skarbu Państwa istnieje obowiązek sporządzenia Planu Urządzenia Lasu, 
co wynika z art. 19 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., Nr 788). 
Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym 
dla określonego obiektu (nadleśnictwa), zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, 
zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej – art. 6 ust.1 pkt 6 ww. ustawy.            
W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  Trwale zrównoważona gospodarka leśna to działalność 
zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie 
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności 
oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz                            
i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji                 
na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów – art. 6 
ust.1 pkt 1a ustawy o lasach. 
 Aktualnie opracowywany jest projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów 
na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi na stronie Nadleśnictwa Łagów (www.lagow.radom.lasy.gov.pl) projekt 
Planu był wyłożony w dniach 16.08.2017 r. – 05.09.2017 r. do publicznego wglądu.  
 Dla lasów niestanowiących własności Skarbu u Państwa sporządzany jest 
Uproszczony plan urządzenia lasu (dokument stanowiący szczegółowy leśny plan 
gospodarczy) na zlecenie Starosty.  
 
 
3.1.10. Formy ochrony przyrody  
 
 W zasięgu terenu objętego Zmianą Studium znajdują się następujące formy ochrony 
przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.):  
 

 Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy;  
 Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu;  
 Jeleniowski Obszaru Chronionego Krajobrazu;  
 Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu;  
 obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040;  
 obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028;  
 zespół przyrodniczo-krajobrazowy - „Dolina Łagowicy”;  
 zespół przyrodniczo-krajobrazowy – fragment „Wąwozu Dule” z jaskinią zwaną 

"Jaskinią Zbójecką";  
 użytek ekologiczny – „Łąka śródleśna”;  
 pomniki przyrody.  
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Rys. Teren objęty Zmianą Studium na tle form ochrony przyrody.   

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

formą ochrony przyrody jest również ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
 
 
Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy (C-OPK) 

 
Park utworzony został w 1988 r. na mocy Uchwały Nr XXVI/124/88 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia Zespołu 
Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18, poz. 199). 
Obecnie C-OPK zajmuje powierzchnię 20 693 ha i obejmuje część obszarów gmin: Bieliny, 
Daleszyce, Łagów, Pierzchnica i Raków. Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 
25336 ha obejmującą części gmin: Bieliny, Daleszyce, Górno, Łagów, Pierzchnicy i Raków.  

C-OOChK położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej i obejmuje wschodni fragment 
Gór Świętokrzyskich. Ograniczony jest od północnego zachodu i od północy doliną rzeki 
Belnianki, od wschodu doliną Łagowicy, od południa doliną Czarnej Staszowskiej                          
i od południowego zachodu doliną Pierzchnianki. Teren Parku przecinają pasma: Orłowińskie, 
Cisowskie i Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie. Największą wartością naturalnego 
środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a szczególnie lasy, które zajmują 63% 
powierzchni parku. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem typologicznym 
siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów i ich struktury wiekowej. Występuje tu 13 typów 
siedliskowych lasu od boru suchego do olsu. Dużemu zróżnicowaniu siedlisk towarzyszy 
bogactwo zespołów roślinnych, zarówno roślinności leśnej (15 zespołów, wśród których 
dominują lasy mieszane wyżynne, bory i lasy świeże oraz bory mieszane) jak                               
i torfowiskowej. Pod względem zróżnicowania roślinności oraz bogactwa flory teren Parku 
należy do najciekawszych w Krainie Świętokrzyskiej. Występują tu 54 gatunki roślin 
objętych ochroną prawną, w tym 44 gatunki podlegające ochronie ścisłej, z których                     
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na szczególną uwagę zasługują: wierzba borówkolistna, pełnik europejski, rosiczki i liczne 
storczyki. Lasy stanowią ostoję fauny, w tym m.in. jelenia, sarny, dzika, borsuka, łosia                    
i bobra.  
 

Rys. Teren objęty Zmianą Studium na tle parków krajobrazowych  

 
Źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane 

 
W granicach opracowania C-OPK obejmuje południową część obrębu Lechówek.  

 
Dla C-OPK obowiązuje Uchwała Nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3146 z dn. 25.11.2014 r.), w której ustalone 
zostały zasady i warunki ochrony (cele ochrony, zakazy i odstępstwa od zakazów) oraz 
przebieg granic.  
 
Szczególne cele ochrony Parku (§ 5 Uchwały):  
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin; 
zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 
7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 
8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 
9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 
10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 
11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 
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Na obszarze Parku zakazuje się (§ 6 ust. 1 Uchwały):   
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku                 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko (Dz. U. Nr  199,  poz. 1227 z późn. zm.); 
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych  
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu  ryb  
oraz  wykonywania  
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli  nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody              
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno – błotnych; 
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 
 
Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą (§ 6 ust. 2 Uchwały):  
1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,              
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 
2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego                        
lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,                 
dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 
 

- - - - - - - - - - 

 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie 
dotyczą:  

1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 
ochronnych; 

2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym;  
4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

 
Teren objęty Zmianą Studium znajduje się w zasięgu następujących obszarów 

chronionego krajobrazu (OChK):  
- Cisowsko-Orłowińskiego OChK – obejmuje obręby: Lechówek, Płucki, Łagów, Wola 
Łagowska, Nowy Staw;  
- Jeleniowski OChK - obejmuje południową część obrębu Piotrów i południową część obrębu 
Wiśniowa;  
- Chmielewsko-Szydłowski OChK - obejmuje obręb Winna i część obrębu Melonek 

 
Rys. Teren objęty Zmianą Studium na tle obszarów chronionego krajobrazu.  

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane i dane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 
(w zakresie stref krajobrazowych C-OOChK) 
 
 
Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOChK)  
położony na terenie otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego  

 
Obszar utworzony został w 1995 r. na mocy Rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody  

Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia na terenach otulin 
parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 108 poz. 
1271). Obecnie C-OOChK zajmuje powierzchnię 25 336 ha i obejmuje część obszarów gmin: 
Bieliny, Daleszyce, Górno, Pierzchnica i Raków.  

 
Dla C-OOChK obowiązuje Uchwała Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3152 z dn. 25.11.2014 r.), w której 
ustalone zostały zasady i warunki ochrony oraz przebieg granic. 
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W obszarze C-OOChK wydzielone zostały następujące strefy krajobrazowe: 
A – tereny dolin rzecznych i cieków pełniące funkcje korytarzy ekologicznych oraz 
torfowiska i inne tereny podmokłe, w tym lasy łęgowe, a także zalesione jary lessowe                   
z obecnymi na ich dnie ciekami wraz z terenami przyległymi; są to obszary o wysokich 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, często siedliska chronione, skupiające rzadkie             
i chronione gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie tereny bardzo wrażliwe na zmiany 
dokonywane w środowisku; strefa ta posiada najwyższy rygor ochronny; 
B – tereny kompleksów leśnych (z wyłączeniem lasów łęgowych i olsów, które zostały 
zaliczone do strefy A), murawy  kserotermiczne i napiaskowe; są  to siedliska niezależne             
od poziomu wód gruntowych; obejmują tereny cenne przyrodniczo, często siedliska 
chronione, skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt; strefa posiada wysoki 
rygor ochronny; 
C – obszary poza strefami A i B; tereny zabudowy, użytkowane rolniczo, przekształcone 
przez człowieka; strefa odznacza się najniższym rygorem ochronnym. 
 
 Wszystkie w/w strefy krajobrazowe znajdują się w zasięgu terenu opracowania.    
 
Cele i działania związane z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy krajobrazowej 
A (§ 4 ust. 1 Uchwały): 
a) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
- edukacja ekologiczna, 
- ochrona poprzez zapewnienie właściwego stanu siedlisk, 
b) zachowanie cennych ekosystemów; 
- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego użytkowania półnaturalnych zbiorowisk 
roślinnych (łąki,  
murawy) m.in. poprzez promowanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych, 
- prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; dążenie do zachowania właściwych 
parametrów siedlisk leśnych; zachowanie powierzchni starodrzewi poprzez wyłączenie                   
z użytkowania, 
c) zachowanie dolin rzek i cieków w stanie zbliżonym do naturalnego; 
- utrzymywanie w niezmienionym stanie terenów zalewowych oraz odtworzenie polderów, 
d) utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych; 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w planowaniu przestrzennym, 
e) zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów rolnych, 
f) utrzymanie właściwego poziomu i jakości wód; 
- likwidacja części rowów melioracyjnych, odstąpienie od ich konserwacji, 
- rozbudowa zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę, 
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 
- tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków poprzez odstąpienie od ich 
użytkowania i wprowadzenie pasów ochronnych roślinności, 
- ograniczenie zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 
- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, 
g) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej 
narażonych na  
erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na terenach użytkowanych rolniczo, 
h) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych; 
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- powstrzymywanie procesów naturalnej i wtórnej sukcesji, 
- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku. 
 
Cele i działania związane z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy krajobrazowej 
B (§ 4 ust. 2 Uchwały): 
a) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
- edukacja ekologiczna, 
- ochrona poprzez zapewnienie właściwego stanu siedlisk, 
b) zachowanie cennych ekosystemów; 
- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego użytkowania półnaturalnych zbiorowisk 
roślinnych (łąki, murawy) m.in. poprzez promowanie i wdrażanie programów rolno-
środowiskowych, 
- prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej; dążenie do zachowania właściwych 
parametrów siedlisk leśnych; zachowanie powierzchni starodrzewi poprzez wyłączenie              
z użytkowania, 
c) ochrona dużych kompleksów leśnych i stref ekotonowych; 
- odnawianie drzewostanów zgodnych z typem siedliska, 
- zapobieganie fragmentacji obszarów leśnych przy realizacji inwestycji, 
d) utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych; 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w planowaniu przestrzennym, 
e) zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów rolnych, 
f) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej 
narażonych  na erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na terenach użytkowanych rolniczo, 
g) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych; 
- powstrzymywanie procesów naturalnej wtórnej sukcesji, 
- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku, 
h) zachowanie wartości kulturowych obszaru; 
- promowanie w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym tradycyjnego stylu 
architektonicznego budownictwa, 
- rewitalizacja obiektów zabytkowych, 
- poszerzanie ewidencji obiektów zabytkowych. 
Cele  i działania  związane  z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy 
krajobrazowej C (§ 4 ust. 3 Uchwały): 
a) ochrona walorów przyrodniczych; 
- edukacja ekologiczna, 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w planowaniu przestrzennym, 
b) zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów rolnych poza granicami administracyjnymi 
miast, 
c) ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej 
narażonych na erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na terenach użytkowanych rolniczo, 
d) ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz widokowych; 
- powstrzymywanie procesów naturalnej wtórnej sukcesji, 
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- uwzględnianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego widoku, 
e) zachowanie wartości kulturowych obszaru; 
- promowanie  w budownictwie  i zagospodarowaniu  przestrzennym  tradycyjnego  stylu  
architektonicznego budownictwa, 
- rewitalizacja obiektów zabytkowych, 
- poszerzanie ewidencji obiektów zabytkowych. 
 
W strefie krajobrazowej A zakazuje się (§ 5 ust. 1 Uchwały):  
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień               
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką                           
i łowiecką; 
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                    
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko; 
3) 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; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu  racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 
 
Zakazy, o których mowa jw. nie dotyczą (§ 5 ust. 2 Uchwały):  
1) zakazu określonego w pkt. 2, realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała 
brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
2) zakazu określonego w pkt. 2 i 4, realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń 
elektrowni  wodnych poza głównym nurtem rzeki; 
3) zakazu określonego w pkt. 3, zadrzewień śródpolnych występujących na gruntach 
oznaczonych w ewidencji gruntów inaczej niż: Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps; 
4) zakazu określonego w pkt. 3, w przypadku zadrzewień przydrożnych kolidujących                      
z zapewnieniem dostępu (zjazdu) z nieruchomości do drogi publicznej; 
5) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,                        
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 
 
W strefie krajobrazowej B zakazuje się (§ 5 ust. 3 Uchwały):  
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień                 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką                 
i łowiecką; 
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                 
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko; 
3) 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; 
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
 
Zakazy, o których mowa jw. nie dotyczą (§ 5 ust. 4 Uchwały):  
1) zakazu określonego w pkt. 2, realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać               
na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na  środowisko 
wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego 
krajobrazu; 
2) zakazu określonego w pkt. 2 i 4, realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń 
elektrowni wodnych poza głównym nurtem rzeki; 
3) zakazu określonego w pkt. 3, zadrzewień śródpolnych występujących na  gruntach 
oznaczonych w ewidencji gruntów inaczej niż: Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps; 
4) zakazu określonego w pkt. 3, w przypadku zadrzewień przydrożnych kolidujących                 
z zapewnieniem dostępu (zjazdu) z nieruchomości do drogi publicznej; 
5) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,                    
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 5 Uchwały w strefie krajobrazowej C nie ustala się zakazów.  
 
 
Jeleniowski Obszaru Chronionego Krajobrazu (JOChK)  

położony na terenie otuliny Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego  
 
 Obszar utworzony został w 1995 r. na mocy Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody 
Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie kieleckim(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145). Obecnie 
JOChK zajmuje powierzchnię 10 638 ha i obejmuje części terenów gmin: Baćkowice, Łagów, 
Nowa Słupia, Sadowie, Waśniów.  
 Dla JOChK obowiązuje Uchwała Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3153), w której ustalone zostały warunki ochrony oraz 
przebieg granic. 
 
Działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów (§ 3 Uchwały):  
1) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych 
zbiorowisk łąk; 
2) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej; 
3) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 
 
Na Obszarze zakazuje się (§ 4 ust.1 Uchwały): 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
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wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; 
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,  przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
 
Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą (§ 4 ust. 2 Uchwały): 
1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,              
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego              
lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,                  
dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod 
warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie. 
 
 
Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) 

 
 Obszar utworzony został w 1995 r. na mocy Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody 
Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie kieleckim(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145). Obecnie 
Ch-SzOChK zajmuje powierzchnię 60 733 ha i obejmuje gminy Gnojno i Szydłów oraz część 
obszarów gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Łagów, Kije, Morawica, Pierzchnica, Stopnica, 
Raków, Tuczępy.   
 

Dla Ch-SzOChK obowiązuje Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-
Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3312), w której 
ustalone zostały warunki ochrony oraz przebieg granic. 
 
Działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów (§ 3 Uchwały):  
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; 
2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 
3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
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6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  
 
Na Obszarze zakazuje się (§ 4 ust. 1 Uchwały): 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień              
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką                  
i łowiecką; 
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.  
 
Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą (§ 4 ust. 2 Uchwały): 
1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,               
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego            
lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla 
których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania,                   
pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym 
terenie. 
 

- - - - - - - - - - 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zakazy obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu 
nie dotyczą:  

• wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  
• prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym;  
• realizacji inwestycji celu publicznego;  
• wykonywania zadań wynikających z planu ochrony , zadań ochronnych lub planu 

zadań ochronnych.  
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OBSZARY NATURA 2000  
 

Teren Zmiany Studium znajduje się w zasięgu następujących obszarów Natura 2000:  
- Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 - obejmują fragment terenu lasów w obrębie 
Lechówek;  
- Ostoja Jeleniowska PLH260028 – obejmuje większą część lasów w obrębie Małacentów 
W/w lasy są w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łagów. 

Ponadto od północy teren Zmiany Studium bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Natura 
2000 Łysogóry PLH260003. Natomiast najbliższym obszarem poza w/w jest Ostoja Żyznów 
PLH260036 zlokalizowana 9,5 km na południowy-wschód od terenu opracowania.  

 
Rys. Teren objęty Zmianą Studium na tle obszarów Natura 2000  

    Źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane 

 
 
Obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 

 
Charakterystyka obszaru*: 
Jeden z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część Pasma 
Łysogórskiego w Górach świętokrzyskich. Położony jest w zlewniach Nidy i Czarnej 
Staszowskiej. Obejmuje trzy pasma wzgórz zbudowane z dewońskich piaskowców i wapieni 
oraz kambryjskich kwarcytów. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, z licznymi garbami 
denudacyjnymi, kotlinami i dolinami o charakterze przełomów. Sieć wodna jest dobrze 
rozwinięta. Rzeki płyną naturalnymi korytami tworząc liczne zakola i meandry. W ich 

                                                           
*
  Informacje ze Standardowego Formularza Danych dla PLH260040 – aktualizacja formularza 02.2017 r. 

(strona: www.natura2000.gdos.gov.pl)  
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otoczeniu znajdują się duże kompleksy łąk. W granicach obszaru leży kilka wsi otoczonych 
polami i łąkami. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Są to głównie drzewostany 
jodłowe, sosnowo-jodłowe i bukowo-jodłowe z udziałem jaworu, klonu i cisa, odnawiające 
się z samosiewu. Niektóre fragmenty o charakterze pierwotnym są pozostałością Puszczy 
świętokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwacie "Zamczysko", mieszany                   
w rezerwacie "Cisów". U podnóża Pasma Cisowskiego, na dziale wodnym, w niecce 
otoczonej zalesionymi wydmami znajduje się kompleks torfowisk, przechodzący miejscami        
w niedostępne grzęzawiska. Tutaj bierze swój początek Czarna Staszowska - odprowadzająca 
wody z większej części tych lasów, oraz potok Trupień. 
 
Jakość i znaczenie:  
Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach rzecznych, 
stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Ostoja zdominowana jest przez 
lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, 
obejmuje też niewielkie płaty łąki trzęślicowych. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozległe 
torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami 
olszowymi (łęgi i olsy. Występują także torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne                     
do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Jest to również ostoja, gdzie bardzo dobrze 
zachowane są suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Celem ochrony tej ostoi jest 
zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo 
naliczono około 700 gatunków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą 
oraz 10 ochroną częściową. Na terenie obszaru występuje w sumie 19 typów siedlisk 
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. śródleśne torfianki i zabagnienia 
zasiedlają trzy gatunki traszek, w tym traszka grzebieniasta, gatunek z załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wypływające z lasów, czyste strumienie zamieszkują dwa 
gatunki minogów z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i trzy chronione gatunki ryb. 
Entomofaunę reprezentują jedne z najsilniejszych w regionie populacje przeplatki aurinii 
(której południowa granica zasięgu w regionie przebiega przez obszar), modraszka telejusa i 
czerwończyka nieparka oraz mniejsze, ale również istotne, czerwończyka fioletka, trzepli 
zielonej i zalotki większej. Jest to jeden z niewielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono 
występowanie wilków. O wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy także najdłuższa               
w regionie lista pozostałych ważnych gatunków roślin i zwierząt, głównie tych związanych          
ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu 
rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków – zarówno związanych ze środowiskiem leśnym, 
jak i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-Orłowińskich wyróżnia się dużą (8) liczbą 
gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych. W tym karpackich, alpejskich i borealno 
górskich. 
 
 Dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 obowiązuje Plan 
zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. 
Święt. z 2014 r. poz. 1141 z dn. 02.04.2014 r., z późn. zm.). Zmiany wprowadzone zostały:  
- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 listopada 
2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3122                
z dn. 21.11.2014 r.)  
- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 
2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
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Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260029 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 573                
z dn. 12.02.2016 r.) 

 
 W myśl art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska                
dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 stanowi akt prawa miejscowego.  
 
 W zasięgu granicy Zmiany Studium znajduje się jeden przedmiot ochrony ujęty                   
w Planie zadań ochronnych - siedlisko przyrodnicze o kodzie 91P0 - Wyżynny jodłowy bór 
mieszany (Abietetum polonicum).  
Cele działań ochronnych dla w/w przedmiotu ochrony określone w Planie zadań ochronnych:   
 - uzyskanie zwarcia koron drzew na poziomie nieprzekraczającym  60%;  
- prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ochrony siedliska. 
Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań wskazanym w Planie zadań ochronnym 
jest właściwy terytorialnie Nadleśniczy.  
 
 
Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028 

 
Charakterystyka obszaru*: 
 Obszar obejmuje fragment drugiego co do wysokości pasma Gór świętokrzyskich - 
pasma Jeleniowskiego, będącego przedłużeniem na wschód pasma Łysogórskiego. Ułożone 
jest ono równoleżnikowo, zbudowane z odpornych na wietrzenie skał kambryjskich, w 
całości pokryte lasami. W skład obszaru wchodzą wzniesienia: Góra Jeleniowska (535 m 
n.p.m), Szczytniak (553,7 m n.p.m), i Góra Wesołówka (468,6 m n.p.m). Wierzchowiny mają 
wyrównane powierzchnie z łagodnymi spadkami. Charakterystycznym elementem pasma są 
występujące na zboczach rumowiska piaskowców kwarcytowych tzw. gołoborza, największe 
z nich objęte są ochroną rezerwatową. Stoki porozcinanne są licznymi dolinkami, w 
niektórych znajdują się źródliska dające początek potokom. Podnórza pokrywa materiał 
zmyty ze stoków i warstwa lessu. 
 
Jakość i znaczenie*:  
 Jeden z większych kompleksów leśnych zajmujących część Pasma Łysogórskiego w 
Górach świętokrzyskich. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i 
kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, sporadycznie występują 
niewielkie płaty łąk ekstensywnie użytkowanych. Na terenie obszaru występują tez dobrze 
wykształcone piargi i gołoborza krzemianowe. Celem ochrony tego obszaru jest 
zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu z obecnością gatunków 
chronionych i górskich (w przypadku wprowadzenia właściwych sposobów ochrony 
ekosystemów leśnych jest wysoce prawdopodobne spontaniczne odtworzenie się swoistej 
lasom naturalnym zoocenozy bezkręgowców, dzięki bezpośredniej bliskości 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i istnieniu potencjalnych dróg migracji fauny z jego 
obszaru). 
 

                                                           
* Informacje ze Standardowego Formularza Danych dla PLH260040 – aktualizacja formularza 02.2017 r. 
(strona: www.natura 2000.gdos.gov.pl)  
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 Siedliska przyrodnicze występujące na terenie objętym Zmianą Studium w granicach 
obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska przekazane z Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w 2009 r.: 
- 9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)  
- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe (siedlisko przyrodnicze o znaczeniu 
priorytetowym) 

- 91P0 – Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 

- 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion).  
(Wg danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach)  

 
 Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska do tej pory nie został ustanowiony plan 
zadań ochronnych ani plan ochrony.  

- - - - - - - - - - 

 
 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.), w obszarach Natura 2000, zabrania się, z zastrzeżeniem 
art. 34, podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym                              
w szczególności:  

1.  pogorszyć stan  siedlisk  przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,               
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, lub  

3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 
 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - „Dolina Łagowicy” 

 
 Zespół położony jest w południowo-wschodniej części Łagowa, obejmuje wschodni 
odcinek zbocza doliny rzeki Łagowicy o długości ok. 1 km. (obręb Łagów – działki                    
o nr ewid.: 833/4, 833/6, 2552). Zbocze stanowi wychodnię dewońskich wapieni i dolomitów, 
pokryte cienką warstwą gleby; w wielu miejscach skały dewonu odsłaniają się bezpośrednio 
na powierzchnię tworząc malownicze formy skalne. Skałki wapienne o charakterze urwisk, 
progów i ambon osiągają znaczniejsze rozmiary w północnej części zespołu; innym 
elementem chronionym na terenie zespołu jest - obok walorów krajobrazowych - profil skał 
środkowodewońskich.  

Obowiązuje rozporządzenie Nr 18/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 
2002r. w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo - krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr. 23, poz. 290).     
 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – teren z jaskinią zwaną „Jaskinią Zbójecką”  
 
 Zespół położony w Łagowie (ok. 1 km na NNE od rynku w Łagowie) - na wschodnim 
zboczu wąwozu Dule (obręb Łagów – działki o nr ewid.: 545, 546, 549).  
Zespół obejmuje fragment wschodniego zbocza wapiennego wąwozu Dule i znajdującej się 
powyżej niego wysoczyzny o charakterze pastwiskowo-łąkowym z roślinnością 
kserotermiczną i wapieniolubną. Najważniejszym elementem chronionym jest skałka 
wapienna z Jaskinią Zbójecką, znajdująca się w górnej części zbocza, jej długość sięga                 
ok. 200 m. Szata naciekowa jaskini jest w części przyotworowej uboga, zniszczona. 



-72 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

Najciekawsze i najliczniejsze formy kalcytowe spotyka się w rozległej lecz niskiej Sali 
Naciekowej. W jaskini występuje bardzo ciekawy zespół fauny, w tym tryglobity, traglokseny 
i 6 gatunków nietoperzy.  

Obowiązuje rozporządzenie Nr 18/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 
2002r. w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo - krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr. 23, poz  290).   
 
 
Użytek ekologiczny – „Łąka śródleśna”  
  

Użytek o powierzchni 1,07 ha położony jest na skraju lasu w obrębie Małacentów,               
w oddziale 114 b Leśnictwa Paprocice w zarządzenie Nadleśnictwa Łagów. Obejmuje płaty 
nieużytkowanej roślinności. Dodatkowo z danych pozyskanych z RDOŚ Kielce na terenie 
użytku stwierdzono czerwończyka nieparka Lycaena dispar kod 1060 (wg wyników prac 
wojewódzkich zespołów specjalistycznych przekazanych z Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w 2009 r.).  

Obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia                   
19 lutego 2002 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
Nr 23, poz. 291, z dn. 25 lutego 2002 r.). Nr 66 w rejestrze RDOŚ w Kielcach.   
 
 
Pomniki przyrody*  
 
1) Odsłonięcie geologiczne - skarpa o długości ok. 40 m i wysokości do 10 m z niewielkimi 
odsłonięciami czarnych i ciemnoszarych bitumicznych wapieni przewarstwionych czarnymi 
łupkami marglistymi; w wapieniach napotkano bardzo liczne szczątki fauny, przede 
wszystkim głowonogów; nr 169 w rejestrze RDOŚ w Kielcach;  
- lokalizacja: msc. Łagów - w północnej części Łagowa w osiedlu zwanym Dule                      
w zachodnim zboczu wąwozu biegnącego w stronę Jaskini Zbójeckiej;  
- obowiązująca podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia                          
2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego          
Nr 19, poz. 223, z późn.zm.).  
 
2) Źródło - skoncentrowany wypływ wody następuje z kilku szczelin u podnóża bardzo 
stromego, skalistego zbocza; wydajność - ok. 10 l/s.; typ źródła - podzboczowe, szczelinowe, 
krasowe; nr 170 w rejestrze RDOŚ w Kielcach;  
- lokalizacja: msc. Łagów - ok. 1 km na SE od rynku w Łagowie w dolinie Łagowicy -              
na lewym brzegu rzeki, naprzeciw  oczyszczalni ścieków;  
- obowiązująca podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia              
2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego            
Nr 19, poz. 223, z późn.zm.)  
 
3) Źródło - woda wypływająca w zagłębieniu terenu tworzy stawek o średnicy ok. 7 m; 
wypływ wody następuje z dna stawku ze szczelin w wapieniach i dolomitach; widoczne jest 
zjawisko pulsowania piasku pokrywającego dno stawku. Szczelinowe; nr 171 w rejestrze 
RDOŚ w Kielcach;  
- lokalizacja: msc. Nowy Staw - w dolinie Wszachówki;  

                                                           
*  Źródło informacji:  http://kielce.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 
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- obowiązująca podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia                  
2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego     
Nr 19, poz. 223, z późn.zm.)  
 
4) Ponor i dolinka krasowa - ochroną objęty jest końcowy fragment ślepej doliny krasowej w 
obrębie którego znajdują się dwa ponory; dolina ma w końcowym odcinku szerokość 15-30 
m, głębokość 4-5 m; długość odcinka chronionego - 50 m; dnem dolinki płynie okresowo ciek 
wodny wpadający do ponorów; pierwszy ponor ma formę studzienki o średnicy ok. 80 cm 
obniżającej się ku E; drugi ma kształt nieckowatego zagłębienia o długości ok. 2 m                 
i szerokości ok. 1 m; nr 172 w rejestrze RDOŚ w Kielcach; 
- lokalizacja: msc. Piotrów, przy szosie Kielce-Opatów, ok.. 100 m na SW od najdalej ku W 
wysuniętych domów osiedla Piotrów-Zagościniec;   
- obowiązująca podstawa prawna: Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia                     
2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego                    
Nr 19, poz. 223, z późn.zm.)  
 
5) Grupa 7 sztuk dębów szypułkowych (w 2006 r. zgoda na usunięcie  1 drzewa 
uszkodzonego w wyniku działań atmosferycznych - zostaje 6 drzew); nr 362 w rejestrze 
RDOŚ w Kielcach;  
- lokalizacja: msc. Wola Łagowska, na terenie częściowo zadrzewionym - nadrzeczna łąka, 
przylegającym do zabudowań Nadleśnictwa Łagów, Obręb Łagów, Leśnictwo Orłowiny, 
oddział 158h;   
- obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy w Łagowie Nr XX/128/96 z dnia              
30 sierpnia 1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.  
 
 Dla pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody                
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.) oraz w/w akty prawa miejscowego. 
 
 
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

 
W granicach Zmiany Studium należy respektować ochronę gatunkową roślin, zwierząt 

i grzybów, podlegających ochronie z mocy art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody.  
 Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony 
dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych 
ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 
jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie 
różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin                       
lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.  
 
W zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).  
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Planowane zagospodarowanie terenu nie może naruszać zakazów, o których mowa               

w art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody. Odstępstwa od zakazów można uzyskać                 
w myśl art. 56 ustawy jw. 
 Chronione siedliska roślinne oraz gatunki zwierząt i roślin, rozpoznane w granicach 
Zmiany Studium, zostały wymienione w rozdz. 1.3.7. i 1.3.8. 
 
 

SĄSIEDZTWO Z OBSZARAMI CHRONIONYMI 

(wraz z wynikającymi z tego wskazaniami zagospodarowania dla terenu opracowania) 

 
 Północna część terenu opracowania w obrębie Małacentów graniczy bezpośrednio                
ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym oraz obszarem Natura 2000 Łysogóry PLH260002.  
 Świętokrzyski Park Narodowy (ŚPN) został utworzony Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 133). Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                  
3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 29) 
powiększono obszar Parku. Powierzchnia Parku wynosi obecnie 7626,45ha i obejmuje część 
terenów gmin Nowa Słupia, Bieliny i Bodzentyn. Wokół Parku wyznaczono otulinę                         
o powierzchni 20786,07 ha (w gminach: Nowa Słupia, Bieliny, Górno, Bodzentyn, Łączna, 
Masłów, Łagów, Pawłów). Park ten jest najcenniejszym obszarem na terenie województwa 
świętokrzyskiego pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Ochroną objęto 
najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich — Łysogóry i kompleksy leśne będące pozostałością 
dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.  

Obszar Natura 2000 Łysogóry PLH260002 - obszar o powierzchni 8081.27 ha 
obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich. Osobliwością tego pasma jest obecność 
podszczytowych rumowisk piaskowców kwarcytowych z okresu kambryjskiego, nazywanych 
gołoborzami, nieporośniętych lub słabo porośniętych przez florę naczyniową. Obszar jest                
w ponad 95% pokryty lasem, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Mniej liczne są bory 
sosnowe i mieszane, z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka się grądy,                      
a w miejscach o właściwych warunkach wodnych, bory i lasy bagienne, łęgi a także olsy. 
Lasy charakteryzują się znacznym stopniem naturalności, czy wręcz pierwotności, choć 
niektóre fragmenty drzewostanów mają zniekształconą strukturę (głównie niedobór drzew 
starych, zbliżających się do wieku śmierci fizjologicznej oraz niska zasobność w tzw. martwe 
drewno), co jest efektem prowadzonej tu wcześniej gospodarki leśnej lub niewłaściwych 
sposobów ochrony (w takich przypadkach obserwuje się jednak spontaniczne procesy 
renaturalizacyjne). Na terenie ostoi znajdują się także małe enklawy łąk i pastwisk, bogate 
florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, murawy i zarośla kserotermiczne,                  
a także nieliczne, w większości drobne, stałe i okresowe cieki i zbiorniki wodne. 

 
Obecnie Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest na etapie projektu – 

aktualnie na stronie ŚPN dostępny jest projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska                     
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku wraz z załącznikiem. Plan 
ochrony ustanowiony dla parku narodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, po uwzględnieniu zakresu, o którym mowa w art. 29 ustawy, staje się równocześnie 
planem ochrony dla integralnej z parkiem narodowym części obszaru Natura 2000.                   
W/w rozporządzenie łączy w sobie postanowienia właściwe dla Parku oraz obszaru Natura 
2000 w jego granicach, a zagrożenia istniejące i potencjalne oraz działania ochronne właściwe 
dla Parku i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 są takie same.  
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Projekt Planu ochrony ŚPN określa się m.in. ustalenia do studiów uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych.  

Obręb Małacentów znajduje się w zasięgu otuliny ŚPN. Projekt Planu określa 
wskazania do zagospodarowania terenów otuliny Parku oraz niezbędne ograniczenia w ich 
użytkowaniu oraz wskazuje wymogi architektoniczno-budowlane w zakresie realizacji                 
na terenie otuliny Parku nowych oraz rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów tj.:   
1) wkomponowywanie zabudowy w istniejące ukształtowanie terenu i istniejące zespoły 
zieleni;  
2) utrzymanie gabarytów zabudowy obiektów mieszkalnych i obiektów produkcyjno-
usługowych do maksymalnie 20m (wysokość budynków w rozumieniu przepisów 
odrębnych); ograniczenia wysokości nie stosuje się w odniesieniu do obiektów stanowiących 
tradycyjne dominanty w krajobrazie, np. wież kościołów; 
3) w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi lub wymogami przepisów 
szczegółowych dotyczących obiektów użyteczności publicznej dopuszcza się zwiększenie 
gabarytu zabudowy do maksymalnie 25m (wysokość budynków w rozumieniu przepisów 
odrębnych); 
4) stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu głównej połaci 
dachowej 25-50°, a dla budynków garażowych i inwentarskich w przedziale 15-50°; 
dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu w przypadku rozbudowy i przebudowy 
obiektów istniejących; dla obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów, itp., 
dopuszcza się dachy jednospadowe, płaskie lub wielokrzywiznowe o kącie nachylenia połaci 
dachowych zależnym od potrzeb technologicznych i konstrukcyjnych; 
5) wprowadzanie przy realizacji obiektów hodowlanych, produkcyjnych i produkcyjno-
usługowych pasów zieleni osłonowej, a przy nowych siedliskach zadrzewień przydomowych. 

 
Plan Ochrony ŚPN zakłada również wprowadzenie strefy ekotonowej. Strefa 

ekotonowa stanowi część otuliny Parku i jest pasem ochrony bezpośredniej ekosystemów 
Parku biegnącym wzdłuż jego granic. Jej zadaniem jest buforowanie negatywnych czynników 
antropogenicznych generujących zagrożenia zewnętrzne dla tych ekosystemów, a także 
pełnienie roli swego rodzaju lokalnego korytarza ekologicznego dla organizmów 
wielośrodowiskowych. Plan Ochrony docelowo zakłada wprowadzenie strefy                         
o zróżnicowanej szerokości (25m, 50m, 100m, 200m), zależnie od lokalnych potrzeb ochrony, 
w tym w szczególności wrażliwości ekosystemów Parku w danym miejscu na zagrożenia 
zewnętrzne. W północnej części gminy Łagów (obręb Małacentów) strefa ekotonowa ma 
wynosić 200 m od granic ŚPN, co zostało uwzględnione w Zmianie Studium.  

 
Projekt Planu Ochrony ŚPN w strefie ekotonowej:  
- Dopuszcza ruch turystyczny po wyznaczonych szlakach oraz możliwość lokalizowania 
miejsc odpoczynku, a także wykorzystanie części zabudowy dla potrzeb przyjaznej                     
dla środowiska turystyki.  
- Zakłada użytkowanie gruntów zgodne z ich dotychczasowym przeznaczeniem, utrzymanie 
istniejącej zabudowy z możliwością jej modernizacji, wymiany i uzupełnienia o nowe obiekty 
w obrębie istniejących siedlisk i pozostałej zabudowy oraz nie wyznaczanie nowych terenów 
planowanej zabudowy i budowy dróg, nie lokalizowanie obiektów wysokościowych np. 
masztów telefonii mobilnej itp., poza wskazanymi w obowiązujących studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin, a także nie lokalizowania w niej obiektów szkodliwych lub mogących 
pogorszyć stan środowiska. 
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- Zakłada utrzymanie i naprawę istniejących dróg w obrębie strefy ekotonowej należałoby 
prowadzić bez wprowadzania nowego, o wyższym standardzie typu nawierzchni                          
(z wyłączeniem dróg dojazdowych do miejsc z istniejącą zabudową, gdzie podniesienie 
standardu nawierzchni byłoby dopuszczalne). 
- Zaleca wprowadzanie zalesień gatunkami drzew rodzimych (sosna, jodła, świerk, modrzew, 
buk i in.), zrównoważoną gospodarkę leśną, prowadzenie upraw sadowniczych (bez 
stosowania chemicznych środków ochrony), tworzenie małych oczek wodnych, zamianę 
gruntów ornych na użytki zielone. 
 
 
 
3.1.11. Korytarze ekologiczne. 

  Korytarze ekologiczne umożliwiają przemieszczanie się różnorodnych gatunków, 
zarówno roślin jak i zwierząt, między odizolowanymi siedliskami oraz swobodną wymianę 
genów między populacjami. Bez ich występowania nie byłyby możliwe nie tylko migracje              
i wędrówki wielu gatunków, ale także regeneracja wielu organizmów np. po zniszczeniach 
spowodowanych przez człowieka czy po kataklizmach. W zaprojektowanej sieci                      
(W. Jędrzejewski i in. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 
2000 w Polsce. 2005 r. Zakład badania Ssaków Polska Akademia Nauk Białowieża) 
wyróżniono siedem korytarzy głównych, których rolą jest zapewnienie łączności w skali 
całego kraju. Głównym celem korytarzy ekologicznych jest zmniejszanie izolacji obszarów 
cennych przyrodniczo, umożliwienie migracji zwierząt w skali Polski i Europy oraz ochrona                
i odbudowa bioróżnorodności. Ciągłość i efektywność korytarzy ekologicznych ma ogromne 
znaczenie dla ochrony szczególnie cennych przyrodniczo obszarów w Europie, tworzących 
sieć Natura 2000. Istotą tej koncepcji jest ochrona całej powiązanej ze sobą sieci obszarów, 
gdzie poszczególne elementy nie mogą istnieć w oderwaniu od całości. (W. Jędrzejewski i in., 
2005 r.).  
  Wg W. Jędrzejewskiego przez północną część województwa świętokrzyskiego 
przebiega Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) – jest to główny korytarz ekologiczny  
o znaczeniu krajowym, który przebiega od Roztocza i Lasów Janowskich, poprzez Puszczę 
Sandomierską, Puszczę Świętokrzyską, Przedborski PK, Lasy Lublinieckie, Bory 
Stobrawskie, Lasy Milickie, aż do Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich. Korytarz ten                
na obszarze województwa posiada szereg odnóg — korytarzy uzupełniających, w obrębie 
których znajdują się m.in.: Lasy Włoszczowskie, dolina Białej Nidy, Chęcińsko-Kielecki PK, 
dolina Nidy, Kozubowski PK, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, Świętokrzyski PN, 
Cisowsko-Orłowiński PK, Lasy Jeleniowsko-Staszowskiego OCh-K oraz kompleksy leśne                
w dolnym biegu rzeki Kamiennej.  
  Przez zachodnią część terenu opracowania w układzie północ-południe przebiega  
odnoga - Korytarz Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisly – KPdC-3B. Jest to korytarz 
migracji dużych i średnich ssaków (jeleń, wilk, , łoś, sarna, dzik). Na odcinku przebiegającym 
przez teren Zmiany Studium stanowi ważny łącznik pomiędzy kompleksami leśnymi: Lasami 
Cisowsko-Orłowińskimi a Pasmem Jeleniowskim i Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.  
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Rys. Położenie terenu Zmiany Studium na tle korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski i in. 
2005 r.) 

 
Źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane; usługa przeglądania WMS – www.geoportal.gov.pl; 
  

  Poza głównym korytarzem ekologicznym na terenie opracowania istnieje sieć 
lokalnych ciągów powiązań ekologicznych. Są to korytarze ekologiczne lokalne o mniejszej 
skali i znaczeniu, które stanowią łączniki między obszarami cennymi przyrodniczo 
przyczyniając się do migracji świata roślin i zwierząt. Do powyższych należy zaliczyć 
wszystkie doliny rzeczne, w skali regionalnej zwłaszcza rzekę Łagowicę, jak również  grupy 
zadrzewień i zakrzewień stanowiące lokalne ostoje faunistyczne. Cały ten system powinien 
być bezwzględnie zachowany, chroniony przed dewastacją oraz wzbogacany o nowe 
wartości.  
 

Przeciwieństwem korytarzy ekologicznych są bariery ekologiczne stanowiące 
przeszkody w migracji organizmów. Na terenie opracowania barierami ekologicznymi są 
przede wszystkim trasy komunikacyjne o największym natężeniu ruchu, głównie droga 
krajowa nr 74. Kierunek przebiegu tej trasy jest niekorzystny z punktu widzenia obecnego                
na tym terenie korytarza ekologicznego – droga przecina korytarz w poprzek.  
 
 
3.1.12. Zasoby kulturowe i ich ochrona prawna 
 
 Gmina Łagów zaliczana jest do grupy gmin o małym nasyceniu zabytkami. Ponad            
1/3 zasobu zabytków nieruchomych całego obszaru zachowało się na terenie historycznego 
centrum gminy - Łagowa (z chronionym układem urbanistycznym z XIV-XIX wieku). Zasób 
zabytków nieruchomych zdominowany jest zdecydowanie przez obiekty mieszkalne (domy, 
zagrody) i zabudowę towarzyszącą (obory, stodoły, piwnice). Drugą liczebnie grupą zabytków 
są obiekty sakralne – zespoły kościołów (w Łagowie z XV/XVI – XIX w., w  Starej Zbelutce 
z XIX w.), kaplice cmentarne (w Łagowie z XVIII – XIX w., w Starej Zbelutce z XIX w.), 
kapliczki z XIX w. (w Łagowie, Rudzie, Sędku). Jako zewidencjonowane zabytki techniki 
występują tylko 2 obiekty – młyn wodny w Rudzie oraz kuźnia w Gęsicach, oba z XX w.               
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W całym obszarze gminy występują liczne obiekty nie zewidencjonowane o cechach 
zabytkowych i wartościach historycznych, etnograficznych i estetycznych. Są to małe formy 
m. in. kapliczki, figury i krzyże przydrożne, będących akcentami krajobrazowymi oraz 
istotnymi elementami tożsamości kulturowej gminy.  

W obszarze gminy nie występują parki i ogrody zabytkowe. Brak też dworów                      
i pałaców – w przeszłości był to przeważnie teren wielkiej własności kościelnej, przejęty                 
na dobra rządowe dopiero w końcu XVIII wieku. Z zabytkowych kompozycji zieleni 
zachowały się natomiast cmentarze, grupujące również nagrobkowe rzeźby figuralne i inne 
elementy zabytkowe oraz miejsca pamięci. To 5 cmentarzy w Łagowie (2 przykościelne, 
parafialny, epidemiczny i żydowski) oraz 2 cmentarze w Starej Zbelutce – przykościelny             
i parafialny. W obszarze gminy istnieje kilka miejsc upamiętniających bitwy powstania 
styczniowego z lat 1863 – 1864 (w Łagowie, Piotrowie, Lechówku) i mogiły powstańców. Są 
to miejsca historyczne, świadczące o tradycjach patriotycznych – kontynuowanych przez 
walki partyzanckie II wojny światowej. Pamiątki z tego okresu to mogiły z okresu wojny 
obronnej 1939 r. w Łagowie oraz Zbelutce, mogiły partyzanckie w Łagowie, mogiły ofiar 
eksterminacji ludności w Łagowie i Zbelutce oraz mogiły z okresu wyzwolenia kielecczyzny 
w 1945 r. w Łagowie i Zbelutce. 
 Gmina Łagów obecnie nie posiada aktualnego Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami. Ostatnim dokumentem tego typu pozostaje nadal przyjęty Uchwałą Nr IX/61/11 
Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011 r. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami                  
dla Gminy Łagów na lata 2010-2014”.  
 Ochrona dóbr kultury polega między innymi na zabezpieczeniu ich                               
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją oraz na zapewnieniu im warunków trwałego 
zachowania.      
 
Archeologia 

 Na obszarze gminy Łagów znajduje się niewiele stanowisk archeologicznych, przy 
czym żadne ze stanowisk nie jest wpisane do rejestru zabytków na terenie woj. 
świętokrzyskiego.  
 Jednocześnie należy mieć na uwadze, że podczas prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 
on zabytkiem mają zastosowanie stosowne przepisy odrębne (art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), zgodnie 
z którymi należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków lub wójta. 
 
Obiekty zabytkowe 

 Na obszarze Zmiany Studium do obiektów reprezentujących architekturę sakralną 
należą: kościół par. p.w. św. Michała Archanioła w Łagowie, w Płuckach znajduje się kaplica 
przydrożna.  

Poniżej znajduje się wykaz obiektów zabytkowych, objętych ścisłą ochroną 
konserwatorską – wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w ewidencji ŚWKZ 
w Kielcach, znajdujących się na obszarze objętym Zmianą Studium  (stan: czerwiec 2017 r.): 

 w msc. Łagów:  
- założenie urbanistyczne - śródmieście, nr rej.: 316 z 1.12.1956  (wpis do Rej. 
Zabytków nr A.405);                  
- kościół par. p.w. św. Michała Arch., nr rej.: 277 z 16.10.1956 oraz 445 z 21.06.1967 
(wpis do Rej. Zabytków nr A.406);  
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- zespół cmentarza parafialnego: teren cmentarza, nr rej.: 1136 z 2.06.1992, kaplica 
cmentarna, nr rej.: 794 z 16.09.1972  (wpis do Rej. Zabytków nr A.407/1-2);                
- dom, Rynek 45 (d. 52), nr rej.: 991 z 28.09.1979 (wpis do Rej. Zabytków nr A.842).                    

 w msc. Płucki:  
- kapliczka przydrożna (przy szosie na Nową Słupię) nr rej.: 795 z 16.09.1972. 

 
Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:  

 w msc. Lechówek:  
- Dom - Nr 32, materiał: drewn., l. 20 XX w.  
- Dom - Nr 56, materiał: drewn., ok. 1930 r.  
- Dom - Nr 58, materiał: drewn., ok. 1945 r.   

 w m. Łagów:  
- Dom - ul. Bardzka Nr 2, materiał: drewn., 1 ćw. XX w. 
- Dom - ul. Bardzka Nr 9, materiał: drewn., 4 ćw. XIX w.  
- Dom - ul. Bardzka Nr 33, materiał: mur.-drewn., pocz. XX w. 
- Dom - ul. Bardzka Nr 36, materiał: drewn., ok. 1910 r.  
- Dom - ul. Bardzka Nr 38, materiał: drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Bardzka Nr 46, materiał: drewn., ok. 1930 r.  
- Dom - ul. Podskale Nr 2, materiał: drewn., pk. 1910 r.  
- Dom - ul. Dule Nr 4, materiał: drewn., ok. 1920 r. 
- Dom - ul. Dule Nr 27, materiał: drewn., ok. 1910 r.  
- Dom - Rynek Nr 4, materiał: drewn., ok. 1910 r. 
- Dom - Rynek Nr 19, materiał: mur., pocz. XX w.  
- Dom - Rynek Nr 33, materiał: mur., pocz. XX w.  
- Dom - Rynek Nr 55, materiał: mur., pocz. XX w.  
- Dom - Rynek Nr 58, materiał: mur., pocz. XX w.  
- Dom - Rynek Nr 65, materiał: mur., pocz. XX w.  
- Dom - ul. Słupska Nr 12, matariał: drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 14, matariał: drewn., pocz. XX w.  
- Dom - ul. Słupska Nr 15, matariał: drewn., ok. 1930 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 16, matariał: mur.-drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 18, matariał: mur.-drewn., 1908 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 20, matariał: drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 26, matariał: drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 29, matariał: drewn., ok. 1920 r.  
- Dom - ul. Słupska Nr 33, matariał: drewn., pocz. XX w. 
- Dom - ul. Słupska Nr 51, matariał: drewn., 2 poł. XIX w.  
- Dom - ul. Słupska Nr 61, matariał: drewn., pocz. XX w. 
- Dom - ul. Wolska Nr 17, materiał: drewn., ok. 1880 r.  
- Dom - ul. Wolska Nr 30, materiał: drewn., 1 ćw. XX  
- Piwnica – ul. Dule Nr 30 pocz. XX w. (2 piwnice)  
- Cmentarz przykościelny – zespół Kościoła pw. Św. M. Archanioła (teren  
w granicach ogrodzenia)  
- Ogrodzenie z bramką -  zespół Kościoła pw. Św. M. Archanioła – matariał: 
mur. , XVIII w. 
- Piwnica – ul. Słupska, matariał: mur., pocz. XX w. (zespół piwnic)  
- Cmentarz szpitala – Zespół p.w. Św. Ducha, XV/XVI w.  
- Kościół szpitalny – Zespół p.w. Św. Ducha, materiał:mur., stan: przebud., 
XVIII w. (ob. kino, gruntownie przebud. m.in. 2 ćw. XX w.)  
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- Szpital (pozostałości) Zespół p.w. Św. Ducha, materiał: mur., stan: przebud., 
XVII w. (ob. kino, gruntownie przebud. m.in. 3 ćw. XX w.)  
- Dom – Zespół zagrody, ul. Rakowska, materiał: drewn., 1919 r.  
- Obora Zespół zagrody, ul. Rakowska, materiał: drewn., ok. 1890 r., 
gruntownie remont. ok. 1910 r.   

 w msc. Piotrów 

- Dom – Nr 17, materiał: drewn., ok. 1930 r. 
- Dom – Nr 50, materiał: drewn., ok. 1920 r.  

 w msc. Wola Łagowska  
- Dom – Nr 4, materiał: drewn., ok. 1920 r. 

 
 W Zmianie Studium nie wskazano obiektów i obszarów wskazanych do ochrony jako 
dobra kultury współczesnej. Nie wskazano również potrzeby uznania obiektu zabytkowego              
z terenu gminy za pomnik historii. Ponadto na obszarze gminy nie został utworzony park 
kulturowy.  
 
 
 3.1.13. Walory krajobrazowe  

  Tereny zakładów górniczych tj. wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 
środków służących bezpośrednio przedsiębiorcy do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym 
wyrobisko górnicze, obiekty technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze 
to krajobraz zdegradowany. Stanowi teren o najniższych walorach krajobrazowych                 
z obecnością hałd i zwałowisk stanowiących negatywne dominanty krajobrazowe. Tereny 
działalności górniczej i eksploatacji surowców zlokalizowane są na wschód od msc. Łagów 
(obręby: Łagów, Nowy Staw, Winna).  
 Obszary intensywnej gospodarki człowieka, wprowadzającej istotne zmiany                   
w układzie warunków naturalnych składają się na krajobraz kulturowy. Obejmuje on tereny 
zabudowy msc. Łagów i pozostałych wsi w zasięgu granicy opracowania, infrastrukturę 
drogową i techniczną, jak również intensywnie użytkowane rolniczo pola, łąki, wraz                
z towarzyszącą im roślinnością synantropijną.  
 Pozostały krajobraz to krajobraz zbliżony do naturalnego, do którego zaliczamy 
doliny rzek: Łagowicy z dopływami i Słupianki oraz kompleksy leśne (największy                
w sołectwie Małacentów, ale także w południowej części sołectwa Lechówek i Melonek). Są 
to tereny o wysokim stopniu naturalności i wysokich walorach wizualnych charakteryzujące 
się niskim udziałem elementów przestrzennych wprowadzonych przez człowieka, gdzie 
działalność antropogeniczna nie spowodowała istotnych zmian, a krajobraz zachował wiele 
elementów świadczących o jego naturalności. Obszary o krajobrazie zbliżonym                            
do naturalnego skupiają tereny najistotniejsze z przyrodniczego punktu widzenia, pełniące 
funkcje korytarzy ekologicznych i odznaczające się wysoką różnorodnością biologiczną.  
 Krajobraz terenu objętego Zmianą Studium jest zatem bardzo urozmaicony. Ponadto, 
należy zaznaczyć, że na analizowanym terenie ustanowiono liczne obszary objęte ochroną 
prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody – m.in. park krajobrazowy, obszary 
chronionego krajobrazy, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (omówione w rozdz. 3.1.8.1.), 
co podkreśla i stanowi o atrakcyjności krajobrazu omawianego terenu.  
 W sporządzonej w 2013 r. dla terenu Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu inwentaryzacji przyrodniczej określono typy krajobrazu wyodrębniając 
dodatkowo krajobraz naturalno-kulturowy (jak niżej).  
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Rys. Typy krajobrazu w zasięgu Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(fragment) 

 

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 2013 r.  
 
 Na terenie województwa świętokrzyskiego nie został opracowany i uchwalony przez 
Sejmik Województwa audyt krajobrazowy, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774).  
 

Charakterystyczne cechy krajobrazu miejscowości Łagów 

 Dawne miasto, a dzisiejsza miejscowość gminna Łagów, utrwala w swoim układzie 
przebieg ulic i formę placu targowego wynikające z pierwotnej formy lokacyjnej. Linie 
zabudowy nie zachowują pełnej kontynuacji i nie są ciągłe. Rynek Łagowa jest określony              
na planie wydłużonego prostokąta. Po jego dłuższym boku odbywa się ruch komunikacyjny 
północ – południe (droga wojewódzka relacji Starachowice - Nowa Słupia - Łagów - 
Stopnica). W środku założenia prostokątnego rynku znajduje się skwer z zielenią wysoką. 
Zespół staromiejski i przedmieścia (XIX i XX wieku) zawarte w strefach A i B ochrony 
konserwatorskiej wpisało się w malowniczy układ terenowy zdominowany przez pagórki, 
rzeki i odsłonięcia skalne. Taka lokalizacja, na zboczu wzgórza, w otoczeniu sąsiednich 
wzniesień, stwarza dość korzystną sytuację pod względem ekspozycji krajobrazu 
kulturowego. 

• Panoramy 

Panoramy miejscowości są czytelne z trzech głównych wjazdów do miejscowości:                   
od wschodu z ul. Opatowskiej, od północy z ul. Słupskiej, z zachody z drogi krajowej.  
Najmniej atrakcyjnie prezentuje się miejscowość od strony południowej z wjazdu od Rakowa 
ulicą Bardzką, głównie z uwagi na fakt, że zbocze na którym znajduje się rynek skierowane 
jest w stronę północną. Znajdujący się w centrum rynku, Ratusz, nie stanowi dominanty                  
dla układu urbanistycznego i nie wyróżnia się znacząco w krajobrazie miejscowości. 

• Wnętrza urbanistyczne 

Miejscowość gminna Łagów posiada założenia urbanistyczne. Łagów lokowany był na 
prawie niemieckim, a status miasta utracił po powstaniu styczniowym. Na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych 
gmin i miast, nadania niektórym miejscowością statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz 
siedzib władz niektórych gmin z dniem 1 stycznia 2018 r. Łagów uzyskuje status miasta.  
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Rynek Łagowa to najważniejsze wnętrze urbanistyczne dawnego miasta, zbliżony                         
do proporcji 1:4 w rzucie jest dość regularnym prostokątem. Analiza konserwatorska określa 
wyraźny przedlokacyjny jego charakter, gdzie wydłużony plac targowy z kościołem                       
w północnej pierzei oraz ciągiem kamieniczek wzdłuż pozostałych pierzei stanowi generalną 
formę urbanistyczną. W porównaniu do proporcji samego prostokąta rynku, bryła, jaką jest 
zlokalizowany po środku założenia Ratusz, nie stanowi silnej dominanty i jest jedynie 
uzupełnieniem zabudowy. 

Tradycyjna  zabudowa – jednokondygnacyjna, w Rynku także dwukondygnacyjna                
o stromych dwuspadowych (czasem z naczółkami) rzadziej czterospadowych dachach, 
lokalizowana była szczytami do pierzei ulic rynku. Jedyną dominantą założenia 
urbanistycznego miasta jest wieża kościoła parafialnego stojącego w otwartej północnej 
części rynku. 

 
 
3.2. Zagrożenia endogeniczne i  egzogeniczne  środowiska 

 

3.2.1. Stan powietrza atmosferycznego, chemizm opadów atmosferycznych, warunki 
meteorologiczne 

 
 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest obecnie jednym z realizowanych 
priorytetowych kierunków ochrony środowiska. Dla poprawności wykonania tego zadania 
konieczne jest prowadzenie monitoringu powietrza. Pozwala to na badania i ocenę stopnia 
zanieczyszczenia powietrza. Informacje uzyskane w ramach funkcjonowania systemu 
monitoringu są podstawą do identyfikowania zagrożeń i podejmowania działań 
zmniejszających stopień zanieczyszczenia powietrza. Proces rozchodzenia się zanieczyszczeń 
w atmosferze uzależniony jest od warunków meteorologicznych, stąd nie zawsze w sposób 
właściwy można określić strefy skażenia. 
Na terenie gminy Łagów i w granicach opracowania mamy do czynienie z następującymi 
źródłami zanieczyszczeń: 
 
 Emisja niska 

Głównym źródłem jej są lokalne kotłownie i piece węglowe używane w indywidualnych 
gospodarstwach domowych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach 
grzewczych i technologicznych. Często nie posiadają one żadnych urządzeń do celów 
ochrony powietrza. Takie lokalne systemy grzewcze w tym piece domowe o przestarzałych 
konstrukcjach, bez właściwego nadzoru procesu spalania i bez urządzeń odpylających 
wpływają negatywnie na powietrze atmosferyczne. Sprawność kotłowni opalanych węglem 
kamiennym i miałem węglowym jest na poziomie 50–60%, zaś pieców 25-30%. Wielkość 
emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą                    
z sezonu grzewczego. Ponadto spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym 
odpady komunalne, które są źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny                           
i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach.                        
      Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła (opalanie węglem kamiennym) zawierają znaczne 
ilości popiołu (około 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%).   
Poza tym w ostatnich latach znacznie wzrasta udział transportu drogowego (w odniesieniu             
do emisji tlenków azotu). 
 
 Emisja komunikacyjna. 
Bardzo ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest również transport komunikacyjny. 
W wyniku spalania paliw w pojazdach samochodowych do atmosfery przedostają się znaczne 
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ilości zanieczyszczeń gazowych, m.in.: tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek węgla, 
węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające związki ołowiu, kadmu, niklu                              
i miedzi. Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego, w tym 
przypadku dotyczy to przede wszystkim drogi ekspresowej S7.  
Ponadto zanieczyszczenia komunikacyjne o dużym nasileniu mogą powodować powstawanie 
smogu w okresie zimowym a w okresie letnim, tzw. smogu fotochemicznego, co 

przyczynia się do powstawania ozonu przyziemnego. Istotne znaczenie posiadają również 
zanieczyszczenia powstające przy ścieraniu się opon i nawierzchni dróg. 

  
 Emisja przemysłowa. 
Głównym źródłem emisji przemysłowej na terenie gminy są kopalnie, którym towarzyszą 
hałdy, zwałowiska, odkrywki, obszary zakładów przeróbczych.  Z wyjątkiem zanieczyszczeń 
na skutek przerobu kopaliny mamy do czynienia z emisją niezorganizowaną. 
Zanieczyszczeniami wprowadzanymi do  powietrza w kopalni są głównie  pyły i gazy 
powstające wskutek:  
-  prowadzenia eksploatacji kopaliny, 
-  wiercenia otworów strzałowych, 
-  transportu kopaliny po drogach technologicznych, 
-  przerobu kopaliny w zakładzie przeróbczym 

-  spalania oleju napędowego przez maszyny robocze. 
 
Emisja napływowa. 
Na stan czystości powietrza w gminie Łagów mogą mieć wpływ zakłady zlokalizowane                              
w sąsiednich gminach a nawet ponadregionalne zanieczyszczenia powietrza z dużych 
ośrodków przemysłowych. 
       
 
I. Ocena stanu jakości powietrza według badań WIOŚ 

 
 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza polega                     
na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymanie poziomów substancji                         
w powietrzu poniżej poziomów normowanych lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do normowanych, gdy nie są one 
dotrzymane.  
 Na mocy art. 89 Ustawy  – Prawo ochrony  środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r. 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu 
w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji 
odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są 
przekazywane zarządowi województwa oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 
który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. Ocenę  
jakości powietrza dla województwa  świętokrzyskiego za 2016 rok wykonano w oparciu                  
o aktualnie obowiązujące akty prawa krajowego zgodne z dyrektywami UE.   
Klasyfikacji podlegały dwie strefy – miasto Kielce oraz strefa świętokrzyska,                                      
w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia 
oceny, tj.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, 
pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu            
i benzo(a)pirenu oznaczanych w pyle PM10.  
 Celem rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 
zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym dokonanie 
klasyfikacji stref, uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń   
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na obszarze strefy, wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach oraz wskazanie potrzeb 
w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.  
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

− ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,  
− ustanowionych ze względu na ochronę roślin.  

W obu strefach dokonano oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi.  
Natomiast ze względu na ochronę roślin  klasyfikacja objęła teren całego województwa,  
z wyłączeniem obszaru miasta Kielce, zgodnie z zapisami RMŚ w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu. 
Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, 
do jednej z poniższych klas:  

 klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 
długoterminowych (D1);   

 klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych (D2).  

W odróżnieniu od ocen wykonywanych w latach poprzednich w klasyfikacji nie ma już klasy  
B, która była  nadawana, gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy mieściły się pomiędzy 
poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji. 
  W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów uzyskane na stacjach monitoringu 
powietrza oraz wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego, pyłu PM10, pyłu PM2,5 
i B(a) wykonane w skali kraju na zlecenie GIOŚ. Wyniki modelowania posłużyły przede 
wszystkim do określenia obszarów przekroczeń dla stref, którym nadano klasę C. 
 
 
I.1. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi         

 
Tabela. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej                                   

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (źródło WIOŚ). 
Nazwa strefy Kod 

strefy 

Klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi, gdy określony jest   

poziom dopuszczalny poziom docelowy cel długoterminowy 
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Podsumowanie wyników klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony 
zdrowia ludzi. 
 
 Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną 
częstość stężeń 24-godzinnych pyłu PM10, przekroczenia poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Ze względu                               
na niedotrzymanie poziomu celu długoterminowego ozonu, strefa ta otrzymała klasę D2.  
Dla stref ze statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy - P.o.ś., zarząd województwa 
opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony  powietrza, mający na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji. Dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część 
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programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji stanowić ma plan działań 
krótkoterminowych.  
Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art. 91a Ustawy, podjęciem długoterminowych działań 
naprawczych będących celem wojewódzkiego programu ochrony środowiska.  
Pozostałym strefom nadano status klasy A z uwagi na nieprzekraczanie (również ponad 
dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej z ocenianych substancji. 
 
 
I.2. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin 

 
Ocena jakości powietrza, według kryterium ochrony roślin, wykonana została dla strefy 
świętokrzyskiej,  czyli  dla  terenów,  dla  których  kryterium  to  ma  zastosowanie. Z  oceny 
wyłączone są miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracje, stąd 
brak klasyfikacji dla miasta Kielce. 
 

Tabela. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej                                  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło WIOŚ). 

Nazwa strefy Kod strefy Klasa ze względu na ochronę roślin, gdy określony jest 
poziom dopuszczalny poziom docelowy cel długoterminowy 

NOx SO2 O3  O3 

strefa 
świętokrzyska 

PL.2602 A 

 
A C D2 

 
Podsumowanie  wyników  klasyfikacji  według  kryteriów  ustanowionych  dla  ochrony 
roślin . 
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, strefę  
świętokrzyską pod względem dotrzymania wartości dopuszczalnych dla NO x i SO2  

zakwalifikowano do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego                     
i celu długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską określono jako C i D2. 
 
OCENA PORÓWNAWCZA DO WYNIKÓW KLASYFIKACJI ZA 2015 ROK  
  
 Ocena jakości powietrza w 2016 roku podobnie jak ocena za rok poprzedni wykonana 
została w obowiązującym układzie stref, według którego w województwie świętokrzyskim 
oceniane są dwie strefy: miasto Kielce i strefa świętokrzyska.  
Klasyfikacja stref za 2016 rok sporządzona według kryterium ochrony zdrowia zmieniła się                     
w porównaniu do roku 2015 w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 oraz ozonu.  
W 2016 roku, podobnie jak w ocenie wcześniejszej, do klasy C zaliczono miasto Kielce oraz 
strefę świętokrzyską z powodu przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu 
zawieszonego PM10  oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Dla pyłu PM2,5  wynikiem 
klasyfikacji  za  2016  rok  jest  klasa  A  w  obu  strefach,  czyli  poprawa  dotyczy  strefy  
miasta Kielce, która w ocenie za 2015 rok otrzymała klasę C.  
Dla zanieczyszczeń: C6H6, NO2 , SO2, CO oraz Pb, As, Cd, Ni w pyle zawieszonym PM10, 
klasy stref utrzymały się na poziomie A.   
Tak jak w roku ubiegłym miasto Kielce zaliczono do klas A i D2 pod względem dotrzymania  
poziomu docelowego i za przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu. Pogorszeniu  
uległa natomiast klasa strefy świętokrzyskiej w tym zakresie uzyskując w 2016 roku klasy C                   
i D2.  
Ocena za 2016 rok wykonana dla kryterium ochrony roślin również zmieniła się                                
w porównaniu do oceny za 2015 rok w klasyfikacji ozonu. Przekroczenie poziomu 
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docelowego ozonu wyrażanego jako wskaźnik AOT40 skutkowało nadaniem klasy C,             
a  przekroczenie poziomu celu długoterminowego utrzymało klasę D2.  
Dla zanieczyszczeń: SO2  i NOx, klasa strefy utrzymała się jako A.  
Dla stref ze statusem klasy C, należy podjąć działania w celu określenia obszarów 
przekroczeń danego zanieczyszczenia oraz opracować program ochrony  powietrza wraz             
z planem działań krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, podjęciem 
długoterminowych działań naprawczych będących celem programu ochrony środowiska                
dla województwa świętokrzyskiego.  
 Zgodnie z art. 91 ustawy – P.o.ś. dla stref, w których poziom substancji w powietrzu 
odpowiednio przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom  
docelowy (strefy klasy C), zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów miast i starostów, obowiązany jest określić, w drodze uchwały,  
program  ochrony  powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych 
poziomów substancji w powietrzu.  
W wyniku oceny rocznej, obejmującej rok 2016, na liście stref zakwalifikowanych                 
do opracowania POP znalazły się:  
 strefa miasta Kielce (ze względu na pył PM10 i B(a)P) - kryterium ochrony zdrowia;  
 strefa świętokrzyska (ze względu na pył  PM10, B(a)P i O 3) - kryterium ochrony 

zdrowia;  
 strefa świętokrzyska (ze względu na O 3 ) - kryterium ochrony roślin. 

 
 Ustalenie przyczyn występowania wykazanych przekroczeń wartości kryterialnych 
stężeń wymaga szczegółowych analiz studialnych, niemniej już na etapie opracowania 
rocznej oceny można wstępnie podać prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczenia 
pyłu PM10 i B(a)P na wskazanych obszarach, a są to:  
- stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz  ze  spalaniem  śmieci             

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

energetycznym,  
- eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy,  
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na drogach,  
- niski poziom życia ludności,  
- niski poziom wiedzy ekologicznej,  
- niedostateczny poziom wydatków budżetowych na realizację programów ochrony  

powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.  
  
 Przyczyną występowania podwyższonych stężeń ozonu jest obecność w powietrzu 
jego prekursorów (t.j.: tlenki azotu, lenek węgla, i różnego rodzaju niemetalowe lotne związki 
organiczne) w połączeniu z kreślonymi warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi 
formowaniu się ozonu (duże usłonecznienie, wysokie temperatury powietrza).  
Transgraniczny charakter tego zanieczyszczenia świadczy też o tym, że wysokie stężenia 
ozonu mogą napływać nad  obszar strefy świętokrzyskiej z innych znaczenie oddalonych 
terenów.  
 
 W 2015 roku największymi ładunkami badanych substancji obciążone zostały 
powiaty: kielecki, jędrzejowski, włoszczowski i buski, a najmniejszym miasto Kielce.  

Instrumentem administracyjnym służącym do zarządzania jakością powietrza                                 
w strefach są programy ochrony powietrza (POP), których obowiązek opracowania i realizacji 
wynika z prawa unijnego – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy  (CAFE).  
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Programy te zawierają zakres działań naprawczych, których realizacja powinna  
umożliwić osiągniecie jakości powietrza spełniającej normy unijne i krajowe.  

Dla województwa  świętokrzyskiego obowiązuje obecnie „Aktualizacja Programu 
ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych”, będąca załącznikiem Nr  1 do Uchwały  Nr  XVII/248/15  Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. i zastępująca poprzednie POP.  

Ponadto strategię działań naprawczych w perspektywie do roku 2025 pod kątem 
wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego zawiera „Program ochrony 
środowiska dla województwa świętokrzyskiego” przyjęty Uchwałą Nr XX/290/16 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 lutego 2016 roku. Zadania wskazane do realizacji 
w Programie są spójne z inwestycjami wynikającymi z POP.  

W grudniu 2015 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedłożył Sejmikowi 
Województwa raport z realizacji poprzedniego „Programu ochrony środowiska                 
dla województwa świętokrzyskiego” przyjętego w 2011 roku.   
 Największy problem w województwie świętokrzyskim, podobnie jak w całej Polsce, 
nadal stanowi emisja powierzchniowa. Przyczynia się do tego niska świadomość 
społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym 
związanych, jak również przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów i niskiej jakości paliw 
w paleniskach indywidualnych.  
Najważniejszym zadaniem w dziedzinie ochrony powietrza na najbliższe lata będzie 
realizacja działań zawartych w przygotowanych przez gminy Programach ograniczania niskiej 
emisji  (PONE), wynikających z POP  opracowanych dla województwa świętokrzyskiego.  
Ważnymi  działaniami będą również inwestycje  drogowe  mające na celu wyprowadzenie  
ruchu samochodowego z miast oraz dalsze inwestycje w dużych zakładach przemysłowych                   
i energetycznych.  
Na obszarach województwa, na których poziomy kryterialne jakości powietrza nie są 
przekraczane, należy podejmować działania prowadzące do utrzymania jakości powietrza              
na niezmienionym poziomie. 
 
 
II. Ocena stanu jakości powietrza według opracowań własnych gminy 

 
Stan zanieczyszczeń środowiska został ponadto zbadany w niezależnym opracowaniu 

wykonanym przez prof. zw. dr hab. Marka Jóźwiaka (Katedra Ochrony i Kształtowania 
Środowiska UJK w Kielcach) p.n. „Ocena wpływu kopalń kruszyw na zapylenie powietrza            
w Gminie Łagów”. Dokonano pomiaru depozycji pyłu w kilku punktach pomiarowych,                   
w tym na terenie miejscowości Łagów w I, II, III i IV kwartale 2016r. Wyniki badań 
wskazują, że stopień degradacji środowiska oraz zapylenie powietrza jest alarmująco 
wysokie. Stwierdzono w podsumowaniu, że największym emitorem zanieczyszczeń 
powietrza w gminie są kopalnie i ruch komunikacyjny, szczególnie w otoczeniu układu dróg 
w pobliżu kopalń. Stwierdzony pył w powietrzu (PM10) zawierał również metale ciężkie oraz 
przekroczył trzykrotnie dopuszczalną normę dobową. Skutkiem tak silnego zapylenia oprócz 
oczywistego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, jest również ograniczenie procesu 
fotosyntezy i wymiany gazowej roślin, co wpływa również na wartości odżywcze roślin 
użytkowych. Dokument wskazuje ponadto, na pilną potrzebę prowadzenia stałego 
monitoringu zanieczyszczeń oraz wobec realnego zagrożenia zdrowia mieszkańców gminy 
Łagów prowadzenie badań zachorowalności mieszkańców gminy na choroby kardiologiczne, 
pulmunologiczne i dermatologiczne. 
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III.  Chemizm opadów atmosferycznych  
 

 Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń              
do podłoża realizowany jest jako jedno z zadań PMŚ. Badania dla potrzeb monitoringu 
prowadzone są na zlecenie GIOŚ przez IMGW – PIB oddział we Wrocławiu. W latach 2013-
2015 sieć pomiarowo-kontroln  składała się z 23 stacji badawczych chemizmu opadów (stacje 
synoptyczne IMGW-PIB), gwarantujących reprezentatywność  pomiarów dla oceny 
obszarowego rozkładu zanieczyszczeń oraz ze 162 posterunków opadowych 
charakteryzujących pole średnich sum opadów dla obszaru Polski. W województwie 
świętokrzyskim stacja badawcza wchodząca w skład sieci krajowej zlokalizowana jest                    
w Sandomierzu.  
 Porównując wyniki badań z lat 2010-2015 można zauważyć stopniowe obniżanie się 
ładunków większości zanieczyszczeń wnoszonych wraz  z  opadami  na  teren  województwa 
świętokrzyskiego. Lata  2013 i 2014 zaburzyły wprawdzie  trend  spadkowy,  ale  analiza 
skrajnych lat 2010 i 2015 potwierdza takie zmiany. Spośród badanych substancji negatywny 
wpływ na środowisko mogą mieć kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne                  
i metale ciężkie. Natomiast występujące w opadach kationy zasadowe (sód, potas, wapń,  
magnez  powodują  neutralizację  wód  opadowych,  więc  ich  oddziaływanie na środowisko 
jest pozytywne.  
 

IV.  Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w województwie  
  
 Do przedstawienia ogólnej charakterystyki warunków atmosferycznych                               
w województwie świętokrzyskim w 2016 r. posłużyły dane meteorologiczne (temperatura 
powietrza i prędkość wiatru) zarejestrowane w ramach funkcjonowania czterech stacji 
monitoringu powietrza: w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, w  Małogoszczu przy ul. 11 
Listopada, w Nowinach przy ul. Parkowej oraz w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej. 
 Jak wynika z danych zgromadzonych przez WIOŚ, średnia roczna temperatura 
powietrza w 2016 roku na terenie województwa była najwyższa dla rejonu Połańca i wynosiła  
9,9oC, a najniższa dla Kielc: 9,3oC.  
 Analizując średnie miesięczne temperatury powietrza, najchłodniejszym miesiącem 
2016 roku był styczeń, a najcieplejszym lipiec. W Kielcach średnia miesięczna w styczniu 
wynosiła -2,6oC, natomiast w Połańcu średnia dla lipca osiągnęła 20,6oC.   
 Średnie miesięczne prędkości wiatrów odnotowane na wszystkich stacjach były 
niewielkie w odniesieniu do wartości średnich miesięcznych dla Polski. Kształtowały się one 
na poziomie od 0,64 do 2,04 m/s. Średnie roczne prędkości wiatrów nie przekraczały 2 m/s.   
 Obserwując warunki pogodowe w regionie świętokrzyskim w 2016 roku można 
zauważyć, że podobnie jak w roku poprzednim w okresie zimowym sprzyjały one 
występowaniu i kumulacji  w przyziemnej części atmosfery zwiększonych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Niskie temperatury w miesiącach zimowych skutkowały 
zwiększonym zużyciem paliw w celach grzewczych i wzrostem emisji zanieczyszczeń, 
zwłaszcza pyłów drobnych. Natomiast wysokie temperatury powietrza w miesiącach letnich 
(głównie w lipcu i sierpniu) sprzyjały powstawaniu ozonu.   
 
 
3.2.2. Klimat akustyczny  

 
 Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku wyrażony może być 
sumarycznym poziomem hałasu środowiskowego, którego głównymi źródłami jest 
komunikacja i przemysł. Hałas komunikacyjny ze względu na mnogość i niespójność źródeł 



-89 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

charakteryzuje się szerokim rozprzestrzenianiem w terenie. Przemysł w związku z lokalizacją 
na tym terenie kopalni jest również  źródłem dźwięku w środowisku. Uciążliwości akustyczne 
związane z hałasem przemysłowym mają charakter lokalny obejmujący zasięgiem tereny 
zabudowy  mieszkaniowej  sąsiadujące  z  obiektami emitującymi  nadmierny  hałas. 
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, czyli utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Kwestie te reguluje ustawa Prawo ochrony 
środowiska. 
 Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji                            
o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów poza aglomeracjami, na których 
eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu              
w środowisku (odpowiedzialny za wykonanie oceny jest starosta).  
 Zgodnie z definicją aglomeracji oraz danymi statystycznymi – powiat kielecki z mocy 
ustawy zwolniony jest z dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska w formie map 
akustycznych opracowywanych i aktualizowanych w cyklach 5 letnich. 
 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany                        
do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem 
opracowywania map akustycznych. W tym celu WIOŚ w Kielcach realizuje własne badania, 
niezbędne do wykonywania ocen klimatu akustycznego w województwie biorąc pod uwagę 
obszary priorytetowe wskazane w ustawie, natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz 
kontroluje źródła przemysłowe. 
 Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                            
w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112).  
Klasyfikacja akustyczna związana jest z funkcją danego obszaru.  
Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność 
ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia 
pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który 
przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą 
zabudowy. Drogi stanowią liniowe źródła hałasu ponadnormatywnego. 
Powszechność i intensywność hałasu w miejscu zamieszkania stanowi realne zagrożenie 
zdrowia, a zwłaszcza obniżenie psychicznego komfortu i jakości życia.  
Hałas przemysłowy to hałas generowany na ogół przez źródła stacjonarne, zlokalizowane 
wewnątrz i na zewnątrz różnego typu obiektów działalności gospodarczej i przemysłowej. 
Obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez maszyny i urządzenia linii technologicznych jak 
również instalacje.  Skala zagrożeń hałasem przemysłowym nie jest zbyt duża i należy 
podkreślić, że zasięg oddziaływania tego typu hałasu w przeciwieństwie do hałasu 
komunikacyjnego na ogół ma charakter lokalny, jednak w przypadku nawet nieznacznych 
przekroczeń może być on szczególnie uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza w porze nocnej.  
Poprawę klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych uzyskuje się poprzez: 
utrzymywanie dobrego stanu technicznego urządzeń, stosowanie wyciszeń urządzeń, budowę 
ekranów akustycznych, zmianę lokalizacji głównych źródeł hałasu, reorganizację pracy czy 
ruchu komunikacyjnego na terenie zakładu. 
Zjawisko emisji hałasu dla terenu gminy Łagów nie jest do końca rozpoznane.  
 
Hałas przemysłowy:  
 Badania hałasu przemysłowego w latach 2013-2015 wykonano łącznie                        
w 40 zakładach, tym przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej stwierdzono             
w ok. 30%. 
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Analizując pomiary kontrolne hałasu przemysłowego wykonane w latach 2013-2015, można  
zauważyć, że w porze nocnej dominowały obiekty bez przekroczeń norm.                                       
W pozostałych obiektach wystąpiły przekroczenia głównie z przedziału 0,1-5 dB oraz            
5,1-10 dB. Przekroczenia od 10,1-15 dB wystąpiły jedynie w roku 2013. Nie odnotowano 
przekroczeń powyżej 15 dB. 
 
Hałas komunikacyjny (drogowy): 

 W latach 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 
wykonywał pomiary monitoringowe hałasu w 27 punktach na terenie 25  miejscowości                  
w  województwie  świętokrzyskim,  łącznie  na  12,17  km  odcinkach  dróg. Pomiary hałasu 
drogowego z lat 2013-2015 wykazały, że w porze dziennej w latach 2013-2014 dominowały 
odcinki dróg z przekroczeniami z przedziału 0,1-5 dB, a w roku 2015 odcinki bez  
przekroczeń  norm.  Jedynie  w  roku  2013  wystąpiły  przekroczenia  wyższe  niż 5 dB, 
jednak mieszczące się  w przedziale 5,1-10 dB. Nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB.   
 W przypadku  pory  nocnej,  podobnie  jak  w  porze  dziennej,  w  latach  2013-2014 
największy  %  odcinków  dróg  z  przekroczeniami  zawierał  się  w  przedziale  0,1-5  dB.  
Przekroczenia  w  przedziale  od  5,1  do  10  dB  odnotowano  w  każdym  z  analizowanych  
lat. W porze nocnej również nie odnotowano odcinków dróg z przekroczeniami powyżej         
10 dB.  Każdy z analizowanych odcinków dróg ma inną długość, zależną od układu dróg oraz 
skrzyżowań. 
 W większości punktów w latach 2013–2015 przekroczenia mieściły się w przedziale 
od 0,1 do 5 dB, a najwyższe przekroczenia z przedziału 5,1-10 dB wystąpiły tylko                 
w 2013 roku. 
 W  każdym  z  analizowanych  punktów  pomiarowych  w  latach  2013–2015,               
w  porze nocnej, wystąpiły przekroczenia w przedziałach 0,1-5 dB oraz 5,1-10 dB (wykres 
27). Rok 2013  charakteryzuje  się  największą  ilością  punktów,  w  których  zmierzone  
przekroczenia mieściły się w przedziale 0,1-5 dB.   
 Pomiary  hałasu  w  ramach  badań  dróg,  od  których  emisja  przekraczała  poziom 
dopuszczalny  –  długookresowy  średni  poziom dźwięku  (L DWN  i  L N )  w latach 2013  –  
2015 prowadzone były w 1 punkcie pomiarowym w każdym roku.   
W roku 2013 w Skarżysku - Kamiennej zbadano odcinek drogi o długości 400 metrów.  
Odnotowano  przekroczenie  o  1,5  dB  dla  wskaźnika  L DWN   oraz  brak  przekroczeń       
dla wskaźnika L N.   
W roku 2014 pomiary odbyły się w miejscowości Stąporków. Odcinek drogi objęty 
pomiarami miał  1150 metrów. Przekroczenia norm hałasu na badanym odcinku wynosiły             
3,9 dB (L DWN ) i 14 dB (L N ).  
W roku 2015 na odcinku drogi o długości 340 metrów, znajdującej się w miejscowości 
Nagłowice przekroczenia wystąpiły jedynie w porze nocnej i wyniosły 0,8 dB (L N ).  
  
 W roku 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w ramach 
wojewódzkiego programu PMŚ na lata 2016-2020 wykonał pomiary monitoringowe hałasu 
łącznie w 11 punktach, w tym hałasu drogowego w 9 punktach: w Chmielniku, Jędrzejowie, 
Staszowie, Brodach, Bałtowie oraz hałasu kolejowego w 2 punktach: w Ćmielowie                              
i Zagnańsku. 
W przypadku badań krótkookresowych hałasu drogowego przekroczenia wystąpiły                            
w Jędrzejowie oraz w Chmielniku. Przekroczenia te mieściły się w przedziale 0,2 – 4,2 dB.             
W Bałtowie oraz Brodach nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Pomiary hałasu kolejowego w Zagnańsku wykazały przekroczenia zarówno dla pory dnia     
(8,5 dB) jak i nocy (9,2 dB). Badania prowadzone w Ćmielowie wykazały nieznaczne 
przekroczenie tylko w porze nocy (1,5 dB). 



-91 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

 W dniu 29 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił „Program 
ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza  aglomeracjami, położonych w pobliżu 
dróg krajowych i dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których 
eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategiczną oceną  
oddziaływania na środowisko”. Program zawiera liczne plany remontów oraz rozwiązań, 
które przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości emisji hałasu komunikacyjnego.  
 Obniżanie natężenia hałasu przemysłowego podejmowane jest poprzez wykonywanie 
szeregu inwestycji takich jak: remonty i wyciszenia urządzeń technologicznych zakładów 
przemysłowych, wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i instalacji o obniżonej mocy 
akustycznej, działania organizacyjne mające na celu zminimalizowanie uciążliwości hałasu, 
zmiany usytuowania urządzeń powodujących nadmierny hałas, ograniczanie transportu 
technologicznego, wyciszanie urządzeń klimatyzacyjno-chłodniczych poprzez obudowanie 
ich ściankami dźwiękochłonnymi.  
 
 
3.2.3. Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych 
 

Na  jakość  i  ilość  zasobów  wód  powierzchniowych  na  terenie  województwa 
świętokrzyskiego  największy  wpływ  mają  presje  związane  ze  znaczącym  poborem  
wody, odprowadzaniem  do  wód  ścieków  komunalnych,  powstających  w  wyniku  
działalności bytowo-gospodarczej  człowieka  oraz  zanieczyszczenia  obszarowe,  w  tym  
pochodzące z rolnictwa  oraz  spływające  do  wód  powierzchniowych  wraz  z  wodami  
opadowymi.  W dalszej kolejności są ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych.   

Zrzuty  do  wód  powierzchniowych  ścieków  komunalnych  i  przemysłowych,  które 
należą  do  punktowych  źródeł  zanieczyszczeń  są  największym  zagrożeniem  dla  
środowiska wodnego.  

Zagrożeniem dla środowiska wodnego są również zanieczyszczenia obszarowe wśród 
których są m.in. zanieczyszczenia powstające w wyniku rolniczego zagospodarowania terenu.  
Są  to  ścieki  pochodzące  z  terenów  rolniczych,  które  stanowią  potencjalne  źródło 
zanieczyszczenia substancjami biogennymi (związkami azotu i fosforu), co jest niewątpliwie  
związane  z  hodowlą  zwierzęcą  tj.  niewłaściwie  zabezpieczonymi  pryzmami  obornika  
oraz nieszczelnymi  zbiornikami  na  gnojówkę.  Źródłami  tego  typu  zanieczyszczeń  są  
również niewłaściwie stosowane mineralne i organiczne nawozy do uprawy roślin.  Z  danych  
statystycznych  wynika,  że  w  latach  2010-2015,  ścieki  oczyszczane stanowiły  od  61,4%  
do  80,8%  ogólnej  ilości  ścieków  wymagających  oczyszczania. 
Wpływ zanieczyszczeń obszarowych na stan czystości wód powierzchniowych każdej zlewni  
jest  inny  i  zależy  głównie  od  ilości  opadów,  ukształtowania  terenu  oraz  sposobu 
zagospodarowania  zlewni.  Na  jakość  wód  wpływ  mają  także  wody  deszczowe,  które 
zanieczyszczają  się  już  w  przyziemnych  warstwach  atmosfery,  wychwytując                        
z  powietrza różne  substancje.  Tego  typu  zanieczyszczenia  zawierają  największe  ilości  
dwutlenku  siarki  i tlenków azotu, które opadają na ziemię i do wód powierzchniowych w 
postaci kwaśnych deszczy zakwaszając je. 

Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U                      
z 2017r. poz. 1121), badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych 
oraz obszarów  chronionych,  dokonuje  się  w ramach państwowego monitoringu 
środowiska.  
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WODY POWIERZCHNIOWE  
      
            Badania i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 155a ust. 3 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1121) Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów 
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych w tym substancji priorytetowych. 
W  latach  2013-2015  monitoring  jakości  wód  powierzchniowych  na  obszarze 
województwa  świętokrzyskiego  realizowany  był  zgodnie  z  „Programem  Państwowego 
Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2015”, zatwierdzonym  
przez  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska.  Monitoring  wód  powierzchniowych  
jest częścią  funkcjonującego  w  Polsce  Państwowego  Monitoringu  Środowiska,  a  zasady  
organizacji  i  funkcjonowania  monitoringu  zawarte  zostały  w  Programie  Państwowego  
Monitoringu Środowiska na lata 2013 – 2015 opracowanym przez GIOŚ.   
           Ramowa Dyrektywa Wodna określa wymóg osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego                        
i chemicznego dla jednolitych części wód. Podstawą formalno – prawną dokonania oceny 
jakości wód powierzchniowych jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 
października 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2014 r., poz. 1482) oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Uwzględniono również dodatkowe wymagania dla obszarów chronionych 
zawarte w odrębnych przepisach.  
           Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się                        
w pięciostopniowej skali ustalonej wg wskaźników biologicznych, fizykochemicznych                 
i hydromorfologicznych w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na zamknięciu lub 
najbliżej zamknięcia JCWP, poprzez nadanie jej jednej z 5 klas jakości wód: (klasa I – stan 
bardzo dobry, klasa II – stan dobry, klasa III – stan umiarkowany, klasa IV – stan słaby, klasa 
V- stan zły). 
Uwzględniono również dodatkowe wymagania dla obszarów chronionych zawarte                        
w odrębnych przepisach.  
           Potencjał ekologiczny klasyfikuje się na podstawie elementów fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych, stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej 
kategorii naturalnych wód powierzchniowych, która najbardziej przypomina JCWP sztuczną 
lub silnie zmienioną. Klasyfikacja polega na nadaniu JCWP sztucznej lub silnie zmienionej 
jednej z 5 klas potencjału ekologicznego. 
           Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się w 
skali: (klasa I-II – potencjał dobry i wyższy niż dobry, klasa III – potencjał umiarkowany, 
klasa IV – potencjał słaby, klasa V- potencjał zły). 
          Stan wód w JCWP ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego bądź                
w silnie zmienionych JCWP- potencjału ekologicznego z wynikami klasyfikacji stanu 
chemicznego, a o ocenie decyduje gorszy ze stanów. 
Dobry stan wód oznacza, że jakość i ilość tych wód odbiega w niewielkim stopniu od stanu 
naturalnego, niezakłóconego przez człowieka. 
Zły stan wód oznacza, że zostały poważnie zmienione warunki naturalne i nie występują 
typowe dla danego rodzaju wód gatunki flory i fauny. 
              Na obszarze województwa świętokrzyskiego, leżącego na pograniczu dwóch 
regionów wodnych - Górnej i Środkowej Wisły, sieć monitoringu jakości wód 
powierzchniowych w latach 2013-2015 odnosiła się do 59 punktów pomiarowo-kontrolnych 
(ppk), w tym 56 ppk 
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zlokalizowanych na rzekach i 3 ppk na zbiornikach zaporowych. Badaniami objętych zostało 
łącznie 55 jednolitych części wód, w tym 53 JCWP rzecznych i 2 JCWP na zbiornikach 
zaporowych, w ramach: monitoringu operacyjnego, monitoringu wód na obszarach 
chronionych oraz monitoringu badawczego.  
           W latach 2013-2015 w ramach monitoringu obszarów chronionych zakresem 
monitoringu diagnostycznego objęto 6 JCWP na obszarach ochrony siedlisk i gatunków – 
Natura 2000. 
W województwie świętokrzyskim w roku 2015 ocenę stanu i potencjału ekologicznego 
wykonano w 54 JCWP, w tym w 30 naturalnych i 24 silnie zmienionych jednolitych 
częściach wód powierzchniowych, z zastosowaniem procedury dziedziczenia, poprzez 
uzupełnienie oceny o wyniki klasyfikacji poszczególnych wskaźników lub całych punktów 
badanych w latach wcześniejszych. 
Badaniami monitoringowymi objęto 55, a oceniono 54 (28%) jednolitych części wód 
powierzchniowych, spośród 192 wyznaczonych na terenie całego województwa w obrębie 
zlewni rzek: Wisły, Kamiennej, Nidy, Nidzicy, Kanału Strumień, Czarnej Staszowskiej, 
Strzegomki, Koprzywianki, Opatówki i Pilicy. 
Stan/potencjał ekologiczny wód oceniono jako: 
- dobry w 20 JCWP - 37%, 
- umiarkowany w 21 JCWP - 39%, 
- słaby w 13 JCWP - 24%. 
         W ciekach naturalnych dobry stan ekologiczny odnotowano w 14 (45%) badanych 
JCWP, stan umiarkowany w 10 (32%) JCWP, a słaby w 7 (23%) JCWP. Dobry stan 
ekologiczny osiągnęły wody rzek w zlewni Pilicy: Czarna Maleniecka, Krasna, Barbarka                    
i Zwlecza, w zlewni Nidy: Lubrzanka, Grabówka, Rudka, Chodcza, w zlewni Wisły: Kanał 
Strumień oraz początkowy odcinek rzeki Czarnej Staszowskiej, w zlewni Kamiennej; 
początkowy odcinek rzeki Kamiennej i jej dopływ Lubianka. 
W ciekach silnie zmienionych dobry potencjał ekologiczny stwierdzono w 6 (26%) badanych 
JCWP, umiarkowany w 11 (48%) JCWP a słaby w 6 (26%) JCWP (wykres 17). 
Dobry potencjał ekologiczny osiągnęły rzeki w zlewni Nidy: Wierna Rzeka i Czarna Nida        
w m. Bieleckie Młyny, w zlewni Wisły: Wisła w m. Opatowiec, Wschodnia, Koprzywianka                
i zbiornik Chańcza. 
W ocenie stanu/potencjału ekologicznego uwzględniono elementy biologiczne 
fizykochemiczne oraz zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. Klasyfikacja 
elementów biologicznych wykazała klasę I w 2 (4%), klasę II w 18 (33%), klasę  III w 21 
(39%) i klasę IV w 13 (24%) badanych jednolitych części wód powierzchniowych. 
O obniżeniu klasy stanu/potencjału ekologicznego decydowały najczęściej elementy 
biologiczne, w tym fitobentos, makrofity i ichtiofauna. 
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych z grupy 3.1-3.5 wykazała klasę I-II w 49 (91%) 
JCWP w pozostałych 5 (9%) JCWP wartości wskaźników sporadycznie przekraczały 
dopuszczalne normy dla stanu/potencjału dobrego (PSD/PPD) tj. stan poniżej dobrego, dla 
BZT5, substancji rozpuszczonych, wapnia, twardości ogólnej, zasadowości oraz substancji 
biogennych - azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i fosforanów. 
Elementy fizykochemiczne z grupy 3.6 osiągnęły klasę I lub co najmniej II w 33 badanych 
JCWP. 
          Ocenę stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonano na 
podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji 
priorytetowych. Badaniami stanu chemicznego objęto 32 JCWP. Ocena stanu chemicznego 
wykazała w 18 JCWP (56%) dobry stan chemiczny natomiast w pozostałych 14 (44%) stan 
poniżej dobrego ze względu na przekroczoną wartość średniorocznego stężenia sumy 
wskaźników z grupy WWA: benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Wśród 
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wskaźników chemicznych decydujących o złym stanie chemicznym były tylko substancje                
z grupy WWA 
Monitoring wód na obszarach chronionych prowadzono łącznie w 52 JCWP w tym: 
- w 19 znajdujących się na obszarach ochrony siedlisk i gatunków - Natura 2000, 
- w 49 zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, 
- w 1 wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
- w 1 przeznaczonej do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (mapa 6). 
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków 
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
obejmuje klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych 
części wód należących do obszarów sieci NATURA 2000. W latach 2013 – 2015 badania 
prowadzone były w 19 ppk w JCWP na obszarach sieci Natura 2000: Wzgórza Chęcińsko-
Kieleckie, Dolina Mierzawy, Dolina Białej Nidy, Dolina Nidy, Ostoja Nidziańska, Ostoja 
Sobkowsko-Korytnicka, Przełom Lubrzanki, Tarnobrzeska Dolina Wisły, Dolina Czarnej, 
Dolina Górnej Pilicy, Kras Staszowski, Dolina Krasnej, Wzgórza Kunowskie, Dolina 
Kamiennej, Lasy Cisowsko-Orłowińskie (mapa 6). W 3 JCWP wymogi zostały spełnione,                 
w pozostałych 16 o niespełnieniu zadecydowały głównie elementy biologiczne – fitobentos 
oraz przekroczona wartość średniorocznego stężenia sumy wskaźników z grupy WWA. 
           Ocenę obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych wykonano w oparciu o zasady 
obowiązujące w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, w zakresie wskaźników do 
oceny eutrofizacji wód powierzchniowych w 49 JCWP. W 22 JCWP (45%) wymagania pod 
tym katem zostały spełnione w pozostałych 27 (55%) o niespełnieniu zadecydował głównie 
element biologiczny, fitobentos. Wskaźnikami fizykochemicznymi, które sporadycznie 
przekraczały wartości dopuszczalne dla stanu dobrego (II klasa) były: BZT5, substancje 
biogenne - azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, fosforany. 
           Na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma wyznaczonych obszarów 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), w związku                  
z czym nie prowadzono monitoringu JCWP na obszarach chronionych pod tym kątem. 
W roku 2013 w ramach monitoringu badawczego przebadano JCWP Przepaść w dwóch  pk: 
Przepaść - Ćmielów i Krzczonowinka – Buszkowice (wskazanie RZGW w Warszawie)                    
w celu weryfikacji rzeczywistego zagrożenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. 
Wyniki badań prowadzone w JCWP Przepaść pod tym kątem nie przekraczały wartości 
granicznych określonych dla I klasy jakości wód (BZT5, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot 
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny). 
           Ocenę ogólną stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze  
województwa świętokrzyskiego wykonano w 44 JCWP, w tym dobry stan wód wystąpił w 7 
JCWP (16%), a zły stan wód w 37 JCWP (84%). Należy podkreślić, że w 10 JCWP z dobrym 
stanem/potencjałem ekologicznym nie określono stanu wód z uwagi na brak badań 
elementów chemicznych i oceny stanu chemicznego. W JCWP Przepaść oraz w zbiorniku 
zaporowym Wióry ocena ogólna nie była możliwa ze względu na brak badań elementów 
biologicznych. O obniżeniu klasy stanu/potencjału ekologicznego decydowały najczęściej 
elementy biologiczne, w tym fitobentos, makrofity i ichtiofauna. Wskaźniki fizykochemiczne 
sporadycznie przekraczały wartości dopuszczalne dla stanu dobrego (II klasa). 
Wśród elementów chemicznych jakość wód determinowały wskaźniki z grupy WWA: 
benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren. 
W ocenie ogólnej uwzględniono ocenę spełnienia wymogów dla wód na obszarach 
chronionych, która w żadnym przypadku nie wpłynęła na pogorszenie końcowej oceny stanu  
wód. 
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          W  odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych teren opracowania 
położony jest w granicach 3 JCWP tj. JCWP Czarna Nida do Stokowej  PLRW20006216434, 
JCWP Pokrzywianka PLRW20006234849 i JCWP Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli 
Jastrzębskiej PLRW20006217824.   
Ponad 70% powierzchni opracowania położone jest w zlewni JCWP o nazwie Łagowianka od 
źródeł do dopływu z Woli Jastrzębskiej. 
W 2015 roku monitorowana była tylko JCWP Pokrzywianka.  
    
 JCWP Pokrzywianka kod europejski PLRW20006234849 (punkt kontrolno – 

pomiarowy Pokrzywianka Cząstków) poza granicami opracowania  
      Wynik klasyfikacji oceny za 2015 rok przedstawiają się następująco: 

• Stan/Potencjał ekologiczny – umiarkowany,  
• Klasa elementów biologicznych –III 
• Klasa elementów hydromorfologicznych – II 
• Klasa elementów fizykochemicznych – II 
• Klasa elementów fizykochemicznych - II 
• Stan chemiczny – dobry 
• Stan JCWP – zły  
• Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych: 

− MOEU – obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - T spełnione wymogi 

− N2000 –obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan 
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  - N niespełnione wymogi 

 
 JCWP Czarna Nida do Stokowej – kod europejski PLRW20006216434 – nie 

monitorowana 
 

     Czarna Nida – JCWP Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki 

Rzeka Czarna Nida (lewobrzeżny dopływ Nidy) podzielona jest na 4 JCWP: Czarna Nida 
do Stokowej o typie cieku 6, Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki o typie cieku 8, 
Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Lubrzanką (od Zalewu Cedzyna do ujścia)o 
typie cieku 8 oraz Czarna Nida od Morawki do ujścia o typie cieku 9.  
W latach 2010-2012 jednolitą część wód Czarna Nida od Stokowej do Pierzchnianki 
badano w roku 2011 w punkcie Czarna Nida-Marzysz (33,5 km biegu) w ramach 
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu wód na obszarach 
chronionych pod kątem zagrożenia eutrofizacją ze źródeł komunalnych. W roku 2010 i 
2012 nie prowadzono badań monitoringowych tej JCWP. W latach 2013- 2015 badania 
monitoringowe realizowano w punkcie Czarna Nida-Kaczyn (35,4 km biegu rzeki).                 
W roku 2013 prowadzono badania w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu 
wód na obszarach chronionych (eutrofizacja komunalna), natomiast w latach 2014-2015 
nie prowadzono badań tej jednolitej.  
Potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany, o czym zadecydowała III klasa 
fitobentosu (2013) i ichtiofauny (2014). Wyniki makrobezkręgowców bentosowych 
osiągnęły II klasę (2011). Nie oceniono makrofitów (2011), ze względu na 
niewystarczającą liczbę organizmów wskaźnikowych do oznaczenia. Elementom 
hydromorfologicznym nadano II klasę na podstawie obserwacji terenowych warunków 
hydrologicznych i morfologicznych. Badane wskaźniki fizykochemiczne mieściły się w 
granicach klas I-II. Stan chemiczny sklasyfikowano jako dobry na 
podstawie badanych wskaźników chemicznych (2011). Wody ocenianej JCWP nie 
spełniały wymagań dla obszarów chronionych pod kątem zagrożenia eutrofizacją 
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komunalną. Ogólny stan wód oceniono jako zły ze względu na umiarkowany potencjał 
ekologiczny. 
Źródłem zanieczyszczeń JCWP są m.in.: 
– oczyszczalnia ścieków w Daleszycach, 
– oczyszczalnia ścieków w Bielinach (poprzez JCWP Czarna Nida do Stokowej). 

 

 JCWP Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli Jastrzębskiej – kod europejski 
PLRW20006217824 – nie monitorowana 

 

Łagowica – JCWP Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza (z 
Łagowianką od 
Dopływu z Woli Jastrzębskiej) 
Naturalna jednolita część wód o typie cieku 9 (mała rzeka wyżynna węglanowa), która 
monitorowana była w roku 2012 w ppk Łagowica-Józefów (1,3 km biegu rzeki) i w roku 
2015 w ppk Łagowica- Mocha (3,7 km biegu rzeki) w ramach monitoringu operacyjnego 
oraz monitoringu wód na obszarach chronionych (eutrofizacja komunalna). 
Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany (III klasa) na podstawie III klasy 
fitobentosu (2015). Na podstawie terenowych obserwacji warunków hydrologicznych                    
i morfologicznych nadano II klasę elementom hydromorfologicznym.  
Wskaźniki fizykochemiczne (2015) oceniono w klasie II. 
Wody ocenianej JCWP nie spełniały wymagań dla obszarów chronionych pod kątem 
eutrofizacji wywołanej zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
Ogólny stan wód oceniono jako zły, ze względu na umiarkowany stan ekologiczny. 
Źródłem zanieczyszczeń w JCWP są m.in.: 
– oczyszczalnia ścieków w Łagowie, 
– oczyszczalnia ścieków w Rakowie. 
 

 
WODY PODZIEMNE  
 
            Kluczowym elementem wdrażania polityki wodnej w Polsce jest ciągła analiza i ocena 
stanu wód podziemnych przez kraje członkowskie UE w celu ochrony i sukcesywnej poprawy 
zasobów wodnych Polski i Europy. W celu spełnienia powyższych wymogów Ramowa 
Dyrektywa Wodna nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek prowadzenia monitoringu 
stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych, którego szczegółowy cel, zakres oraz 
częstotliwość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych                        
i podziemnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1178). Państwowa Służba Hydrogeologiczna wykonuje 
badania i ocenia stan wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych                           
 
 
 JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W 2016 ROKU 
      
         Badania i klasyfikację wód podziemnych w roku 2016 w punktach sieci krajowej,                     
w ramach państwowego  monitoringu  środowiska,  wykonał  Państwowy  Instytut  
Geologiczny  – Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Warszawie  przy  koordynacji  i  na  
zlecenie  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.   
Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych na terenie województwa 
świętokrzyskiego w 2016 roku wykonano w 63 punktach sieci krajowej w ramach 
monitoringu  
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diagnostycznego, który prowadzony jest w celu dokonania oceny znaczących i utrzymujących 
się  trendów  wzrostu  stężeń  zanieczyszczeń  wynikających  z  warunków  naturalnych                  
i  oddziaływań  antropogenicznych.  Badaniami  objęto  w  57%  punktów  wody  wgłębne  
(wody poziomów  artezyjskich  i  subartezyjskich  dobrze  izolowane  od  wpływu  
czynników antropogenicznych,  o  napiętym  zwierciadle)  oraz  w  43%  punktów  wody  
gruntowe  (wody płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle).   
W  2016  roku  punkty  pomiarowe  rozmieszczono  w  nowym  podziale  JCWPd  (172  w  
kraju).  W  obrębie  województwa  świętokrzyskiego  punkty  pomiarowe  zlokalizowane były 
w JCWPd :   

 84 - 2 punkty (powiat włoszczowski),   
 85 - 5 punktów (powiaty konecki i kielecki),   
 86 - 1 punkt (powiat starachowicki),    
 100 - 9 punktów (powiaty jędrzejowski i pińczowski),  
 101 - 10 punktów (powiaty jędrzejowski, kielecki i M. Kielce),   
 102 - 8 punktów (powiaty kielecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki),   
 103 - 5 punktów (powiat ostrowiecki),   
 104 - 3 punkty (powiat opatowski),   
 115 - 5 punktów (powiat staszowski),   
 116 - 9 punktów (powiaty staszowski i sandomierski),  
 117 - 6 punktów (powiat sandomierski). 

 
      Zakres  badań  wód  podziemnych  w  ramach  monitoringu  diagnostycznego  obejmował  
elementy  fizykochemiczne,  charakteryzujące  rodzaj  zidentyfikowanej  działalności 
człowieka, mającej wpływ na badane wody podziemne, w tym:  
 elementy  ogólne:  odczyn,  ogólny  węgiel  organiczny,  przewodność  elektrolityczna, 

temperatura, tlen rozpuszczony;  
 elementy  nieorganiczne:  amoniak,  antymon,  arsen,  azotany,  azotyny,  bar,  beryl,  bor, 

chlorki,  chrom,  cyjanki  wolne,  cyna,  cynk,  fluorki,  fosforany,  glin,  kadm,  kobalt, 
magnez,  mangan,  miedź,  molibden,  nikiel,  ołów,  potas,  rtęć,  selen,  siarczany,  sód, 
srebro, tal,  tytan, uran, wanad, wapń, wodorowęglany, żelazo, 

 elementy organiczne: fenole lotne.   
Dodatkowo  w  6  ppk  na  terenie  powiatów:  włoszczowskiego,  koneckiego,  kieleckiego, 
starachowickiego  i  sandomierskiego  wykonano  badania  elementów  organicznych                    
w rozszerzonym zakresie.  
Zasady klasyfikacji wyników badań   
Jakość  wód  podziemnych  w  poszczególnych  punktach  monitoringu  sieci  krajowej                
w województwie świętokrzyskim w 2016 roku została określona według klasyfikacji podanej   
w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  grudnia  2015  r.  w  sprawie  kryteriów  
 i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85).  
Klasyfikacja  elementów  fizykochemicznych  stanu  wód  podziemnych  obejmuje  pięć 
następujących klas jakości wód podziemnych:  
• Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

są  kształtowane  wyłącznie  w  efekcie  naturalnych  procesów  zachodzących  w  wodach 
podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka,   

• Klasa  II  –  wody  dobrej  jakości,  w  których  wartości  niektórych  elementów 
fizykochemicznych  są  podwyższone  w  wyniku  naturalnych  procesów  zachodzących  
w  wodach  podziemnych  i  nie  wskazują  na  wpływ  działalności  człowieka  albo  jest  
to wpływ bardzo słaby,  
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• Klasa  III  –  wody  zadowalającej  jakości,  w  których  wartości  elementów 
fizykochemicznych  są  podwyższone  w  wyniku  naturalnych  procesów  zachodzących  
w wodach podziemnych lub  słabego wpływu działalności człowieka,  

• Klasa    IV  –  wody  niezadowalającej  jakości,  w  których  wartości  elementów 
fizykochemicznych  są  podwyższone  w  wyniku  naturalnych  procesów  zachodzących  
w wodach podziemnych  oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka,  

• Klasa  V  –  wody  złej  jakości,  w  których  wartości  elementów  fizykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.  

 
      Rozporządzenie  definiuje  dobry  i  słaby  stan  chemiczny  wód  podziemnych.  Klasy 
jakości  wód  podziemnych  I,  II,  III  oznaczają  dobry  stan  chemiczny,  a  klasy  jakości  
wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.   
 
       Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w odniesieniu do punktów pomiarowych 
wykonano przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych                              
z wartościami granicznymi  elementów  fizykochemicznych  podanymi  w  załączniku  do  
Rozporządzenia  MŚ  z  dnia  21  grudnia  2015  r.  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  oceny  
stanu  wód  podziemnych  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  85).  Wartościami  progowymi  
elementów  fizykochemicznych  dla dobrego stanu wód były ich wartości określone dla III 
klasy jakości wód podziemnych.   
Jakość wód podziemnych w roku 2016 w województwie świętokrzyskim  kształtowała się 
następująco:   
 w 24 punktach występowała woda II klasy (dobrej jakości) – 38%,   
 w 22 punktach woda III klasy (zadowalającej jakości) – 35%,   
 w 10 punktach woda IV klasy (niezadowalającej jakości) – 16%,  
 w 7 punktach woda V klasy (złej jakości) – 11%.  
     Klasyfikacja  jakości  wód  podziemnych  w  województwie  świętokrzyskim  wskazuje  
na dobry stan chemiczny w 46 punktach (73% – klasa II, III). W pozostałych 17 punktach 
(27% – klasa IV i V) wody charakteryzują się słabym stanem chemicznym. O  słabym  stanie  
chemicznym  zwykłych  wód  podziemnych  badanych  w  ramach monitoringu  
diagnostycznego  w  2016  r.  decydowały  zaliczone  do  IV  klasy  wartości:  żelaza,  pH, 
cynku, kobaltu, niklu, siarczanów, wapnia,  potasu, amoniaku i azotanów oraz do V klasy 
stężenia: potasu, manganu, TOC, amoniaku, żelaza, uranu i azotanów. Stężenia azotanów               
w badanych punktach mieściły się w granicach klas I-III za wyjątkiem punktów: 947 Czarnca, 
powiat włoszczowski – IV klasa (52,5 mg NO 3 /l), 1401 Wola Jachowa, powiat  kielecki  –  
IV  klasa  (67,6  mg  NO 3 /l),  2324  Mroczków,  powiat  skarżyski  –  IV  klasa  (85,2 mg 
NO 3 /l) oraz 1403 Czyżów Szlachecki, powiat sandomierski – V klasa (107 mg NO 3 /l).   
        Badane dodatkowo elementy organiczne we wszystkich 6 punktach: 947 Czarnca, 600 
Lipa, 1372 Sielpia Wielka, 1401 Wola Jachowa, 1379 Marcinków i 1425 Bogoria Skotnicka 
uzyskały I klasę jakości wód. 
       Teren objęty zmianą Nr 2 w mpzp leży  w zasięgu JCWPd 101. W granicach 
opracowania nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu. W roku 2016 na obszarze 
JCWPd nr 101 przebadano łącznie 10 punktów pomiarowych.  
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Tab. Zestawienie jakość wód podziemnych w punktach krajowej sieci w woj. Świętokrzyskim w latach 
2012 – 2016    
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2042 Bocheniec 
Małogoszcz 

J3 23 lasy napięte II - - - III - - 

1902 Bodzentyn 
Bodzentyn 

D2 9,8 -  swobodne    V -   

603 
 
 

Suków 
Daleszyce 

D2 15,1 grunty orne napięte III - - - III - - 

1347 Wolica 
Chęciny 

T3 11,5 zabudowa 
wiejska 

napięte - - - - IV SO4 

 Ca 
- 

1401 Wola Jachowa 
Górno 

Q 13 zabudowa 
wiejska 

napięte - - - - IV NO3, 
pH 

- 

2346 Ścięgna 
Zagnańsk 

T1 10,8 zabudowa 
wiejska 

swobodne III  - - - II - - 

605 Nałęczów – 1 
m. Kielce 

D2+ P3 102 zabudowa 
miejska luźna 

napięte II - - - II - - 

606 Nałęczów – 2 
m. Kielce 

P3 100 zabudowa 
miejska luźna 

napięte II - - - II - - 

607 Nałęczów – 3 
m. Kielce 

T1 29 zabudowa 
miejska luźna 

napięte III - - - II - - 

608 Nałęczów – 4 
m. Kielce 

T1+Q 0,9 zabudowa 
miejska luźna 

swobodne III - - - III pH - 

1395 Kielce 
m. Kielce 

D2 22,3 - swobodne - - - - IV NH4 Fe  
Mn 
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327 Sieradowice 
Pierwsze 
Bodzentyn 

D2 32 łąki i 
pastwiska 

napięte II - - - II - - 

2038 Stary Bostów 
Pawłów 

O+S 6 zabudowa 
wiejska 

napięte III  III III III - - 

1379 Marcinków 
Wąchock 

Q 4,4 grunty orne swobodne - - - - IV pH, Ni - 

1011 Smyków 
Ćmielów 

J3 22,6 zabudowa 
wiejska 

napięte IV - - - IV K - 

1911 Strupice 
Waśniów  

T1 21 zabudowa 
wiejska 

napięte III - - - V - U 
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2327 Ostrowiec Św. 
Ostrowiec Św. 

Q 2,6 łąki i 
pastwiska 

swobodne III  - III III II - - 

412 Skarżysko–
Kam. 
Skarżysko–
Kam. 

T2 42 zabudowa 
miejska luźna 

napięte II - II II II - - 
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499 Chmielnik 
Chmielnik 

NgM 15,3 zabudowa 
miejska luźna  

swobodne III III III III III - - 

500 Kurozwęki 
Staszów 

NgM 17 zabudowa 
miejska luźna 

swobodne III III III III III - - 

1404 Rytwiany 
Rytwiany 

Q 1,5 zabudowa 
wiejska 

napięte - - IV IV IV NH4 Fe  
Mn 

2665 Tursko Małe 
Połaniec 

Q 9,5 łąki i 
pastwiska 

napięte IV IV IV IV IV  Fe  
Mn 

1831 Szydłów 
Szydłów 

NgM 16,4 zabudowa 
miejska luźna 

swobodne - - - III III - - 

 
 
 
3.2.4. Ocena uwzględnienia celów środowiskowych określonych w Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły  
 
 
         Zatwierdzony rozporządzeniem z dnia 18 października 2016 roku przez Radę Ministrów 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) - Dz. U. z 2016 r. poz. 
1911, stanowi realizację postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). 
Najważniejszym przesłaniem  RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń, 
a głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód poprzez określenie                   
i wdrożenie koniecznych działań. 
Według RDW plany gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy są narzędziem 
planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych i stanowić 
fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych. 
W PGW cele środowiskowe dotyczące osiągnięcia dobrego stanu wód odniesiono do 
wydzielonych na obszarze dorzecza jednolitych części wód powierzchniowych (JCW)                
i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) z uwzględnieniem ich aktualnego stanu                
w związku z wymaganym warunkiem niepogarszania ich stanu oraz z uwzględnieniem ryzyka 
nieosiągnięcia (zagrożone, niezagrożone) celów środowiskowych w terminie do 2015 roku. 
Plany gospodarowania wodami powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych 
wszystkich szczebli. 
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Wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie               
z  Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem 
rady ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). 
 
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych – dla jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW   
            
           W PGW cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte na 
wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych                
i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez 
wody dobrego stanu. Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające 
dobremu stanowi wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych brano pod uwagę aktualny stan 
JCW w związku z wymogiem niepogarszania ich stanu. Dla silnie zmienionej części wód 
(jakim jest JCWP Pokrzywianka PLRW20006234849) celem środowiskowym jest 
utrzymanie obecnego potencjału ekologicznego wód - derogacja.  
Dla naturalnych części wód (jakim jest JCWP Czarna Nida do Stokowej 
PLRW20006216434 i Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli Jastrzębskiej 
PLRW20006217824) celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego potencjału 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.  
Wyznacznikami dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód są określone 
wartości graniczne w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych                                          
i fizykochemicznych.  
 
  Tab. Wykaz celów środowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Wisły 

Jednolita część wód powierzchniowych  
(JCWP) 

Typ JCWP Status Cel 
 środowiskowy 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP Cel dla stanu/ 
potencjału 
ekologicznego  

Cel dla stanu 
chemicznego 

 
PLRW20006216434  

 
Czarna Nida do 
Stokowej 

potok wyżynny 
węglanowy                             
z substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych   

Naturalna 
część wód 
NAT 

 
dobry stan 

ekologiczny 

 
dobry stan 
chemiczny 

 
PLRW20006217824 
 
70% powierzchni 
opracowania 
(studium) 

Łagowianka od 
źródeł do 
dopływu z Woli 
Jastrzębskiej 

potok wyżynny 
  węglanowy                             
z substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych   

Naturalna 
część wód 
NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

 
PLRW20006234849. 
 

 
Pokrzywianka 

potok wyżynny 
  węglanowy                             
z substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych   

Silnie 
zmieniona 
część wód  
CZCW 

utrzymanie obecnego potencjału 
ekologicznego wód - derogacja. 
Derogacja 4(4)-1 
Uzasadnienie derogacji  
Wpływ działalności 

antropogenicznej na stan JCW 

generuje konieczność 

przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów 

środowiskowych z uwagi na 

brak rozwiązań technicznych 

możliwych do zastosowania w 

celu poprawy stanu JCW. 
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Tab. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza 
Wisły 
Kod JCWP Czy JCW jest 

monitorowana? 
Status 
JCWP 

Aktualny stan 
lub potencjał 
JCW 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

 
PLRW20006216434  

nie monitorowana naturalna dobry niezagrożona 

 
PLRW20006217824 

nie monitorowana naturalna dobry niezagrożona 

 
PLRW20006234849 

monitorowana Silnie 
zmieniona 
część wód  

zły zagrożona 

       
Tab. Zestawienie wszystkich JCWP wraz ze wskazaniem odstępstw oraz ich uzasadnieniem  

Kod JCWP Odstępstwo Typ odstępstwa Termin 
osiągnięcia 
dobrego stanu 

Uzasadnienie odstępstwa 

PLRW20006216434 nie nie dotyczy 2015 nie dotyczy 
PLRW20006217824 nie nie dotyczy 2015 nie dotyczy 
PLRW20006234849 tak Przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu: 
Brak możliwości 
technicznych 

2021 Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie 
działań zaplanowano działania podstawowego, 
obejmujące uporządkowanie gospodarki 
ściekowej, które są wystarczające, aby 
zredukować tą presję w zkresie wystarczającym 
dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania 
przyniosły wymierne efekty, dobry stan bedzie 
mógł być osiągnięty do roku 2021.     

 
         Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały 
obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokrotnie wyższe wymagania                 
w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości 
graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału 
ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i 
wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie 
będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla 
obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 
92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww. 
obszarów, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary 
zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie co 
najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca ten zakres 
tematyczny będzie miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych. 
 
         Celem środowiskowym jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego                 
i doprowadzenie do co najmniej dobrego stanu chemicznego (brak przekroczenia norm). 
Wyznacznikami dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód są określone 
wartości graniczne w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych                                  
i fizykochemicznych. 
 
W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami: 

 wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność 
zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych 
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substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, 

 wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych nie może wpływać na elementy 
stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód 
powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód 
powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wprowadzanie ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których 
mowa w art. 9 ust 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, do wód powierzchniowych              
o stanie gorszym od dobrego wymaga zastosowania najlepszych dostępnych technik 
(BAT) gwarantujących minimalizację stężeń substancji zanieczyszczających                        
w ściekach odprowadzanych do tych wód.  

 
W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 
powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać wymogi ciągłości 
morfologicznej.   

        
       W wyniku klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych JCWP o nazwie Czarna 
Nida do Stokowej (PLRW20006216434) oraz JCWP o nazwie Łagowianka od źródeł do 
dopływu z Woli Jastrzębskiej (PLRW20006217824) charakteryzowały się dobrym stanem 
chemicznym wód, dobrym stanem/potencjałem ekologicznym i w ocenie ogólnej dobrym 
stanem wód. Natomiast JCWP o nazwie Pokrzywianka (PLRW20006234849)  
charakteryzowała się dobrym stanem chemicznym wód, słabym stanem/potencjałem 
ekologicznym i w ocenie ogólnej złym stanem wód. Jest to niewątpliwie związane                          
z dotychczasową gospodarką wodną i pozostałością infrastruktury i przemian ze 
wcześniejszych dekad (nagminne melioracje, osuszanie terenów podmokłych, brak 
odpowiedniej kanalizacji w wielu miejscowościach, zrzut ścieków przydomowych oraz spływ 
biogenów z pól, odprowadzanie nielegalne ścieków itp.) mają wpływ na tę ocenę. 
 
 
Wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych zgodnie  z  Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem rady 
ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).  
 
Cele środowiskowe dla wód podziemnych - dla jednolitych części wód podziemnych 
ustalonych na mocy Art. 4 RDW 
 
         Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny 
jest określony, jako co najmniej „dobry”.  
Obszar opracowania zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych                 
- JCWPd nr 101 (Europejski kod PLGW2000101), nr 102 (Europejski kod PLGW2000102),                    
nr 115  (Europejski kod PLGW2000115). 

    Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisły w granicach 
opracowania przedstawia się następująco: 

 

Tab. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisły 
Kod JCWPd Czy JCWPd jest 

monitorowana? 
Stan ilościowy  
JCWPd 

Stan chemiczny 
JCWPd 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 
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PLGW2000101 monitorowana słaby dobry zagrożona 
PLGW2000102 monitorowana dobry słaby zagrożona 
PLGW2000115 
80% terenu objętego 
zmianą stadium  jest 
położona w tej 
JCWPd 

monitorowana dobry słaby zagrożona 

 
Tab. Cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisły 
Kod JCWPd Dorzecze  Cel środowiskowy - stan 

ilościowy   
Cel środowiskowy - stan 
chemiczny JCWPd 

PLGW2000101 Wisły  mniej rygorystyczny cel: 
ochrona stanu 
ilościowego przed 
dalszym pogorszeniem  

dobry stan chemiczny 

PLGW2000102 Wisły dobry stan ilościowy dobry stan chemiczny 
PLGW2000115 Wisły dobry stan ilościowy dobry stan chemiczny 
 
       W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami: 

 wprowadzenie ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub 
stopniowego eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

  wprowadzenie ścieków do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie 
może pogarszać elementów fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może 
zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd, 
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
•  wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka. 

 
        Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny 
jest określony, jako co najmniej „dobry”.  
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:  

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych; 

•  zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 
•  zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 
•  wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
człowieka. 

        
           W wyniku klasyfikacji i oceny stanu wód podziemnych JCWPd o nazwie 
PLGW2000115 i PLGW2000102 charakteryzowały się słabym stanem chemicznym, dobrym 
stanem ilościowym i w ogólnej ocenie słabym stanem JCWPd. Natomiast PLGW2000101 
charakteryzowała się  dobrym stanem chemicznym, słabym stanem ilościowym i w ogólnej 
ocenie słabym stanem JCWPd stanem/potencjałem ekologicznym i   w ocenie ogólnej złym 
stanem wód. W powyższych JCWPd nieosiągnięcie celów środowiskowych  jest zagrożone. 
 
Antropopresja: 
Leje depresji (lej regionalny - lokalny) związane z poborem wód podziemnych, 
odwodnieniami kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.  
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PLGW2000115  
Lokalny lej depresji związany z poborem wód podziemnych oraz odwodnieniem górniczy 
 
PLGW2000102  
Nie występują 
 
PLGW2000101  
Leje depresji związane z poborem wód podziemnych, wpływem aglomeracji oraz 
prowadzonym odwodnieniem górniczym.  
 
Przyczyny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych  
Przyczyny antropogeniczne: 
 
PLGW2000115  
Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem lokalnym ognisk zanieczyszczeń, brak 
podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczeń. Użytkowanie rolnicze, 
nieuregulowania gospodarka wodno-ściekowa, oddziaływanie ze strony przemysłu. Istniejące 
przekroczenia stężeń azotanów, chlorków, siarczanów i potasu.  
 
PLGW2000102 
Słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem lokalnym ognisk zanieczyszczeń, brak 
podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczeń. Użytkowanie rolnicze, 
nieuregulowania gospodarka wodno-ściekowa, oddziaływanie ze strony przemysłu. Istniejące 
przekroczenia stężeń azotanów, chlorków, siarczanów i potasu. 
 
PLGW2000101 

Obniżenia zwierciadła wody poziomów użytkowych spowodowane  odwodnieniem kopalń 
odkrywkowych surowców skalnych oraz eksploatacją wód podziemnych przez ujęcia 
komunalne, które mogą powodować zagrożenia dla ekosystemów zależnych od wód 
podziemnych. Zniekształcenie stosunków wodnych siedliska na obszarach Natura 2000 
Dolina Bobrzy i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie. 
 
Przegląd oddziaływań na JCWPd  
Presja na stan ilościowy:  
 
PLGW2000115  
Ujęcia wód podziemnych. Oddziaływania lokalne.  
 
PLGW2000102 
Ujęcia wód podziemnych. Oddziaływania lokalne.  
 
PLGW2000101 
Komunalne ujęcia wód podziemnych dla Kielc w Białogonie (lej depresji ograniczony do 
struktury hydrogeologicznej - S skrzydła synkliny kieleckiej) i Zagnańsku. Lej depresji 
ograniczony do górnej części zlewni Bobrzy).  
Ujęcia dla mniejszych miejscowości - oddziaływanie lokalne.   
Odwodnienie kopalń wapieni i dolomitów na terenie tzw. „Białego Zagłębia”: Miedzianka, 
Jaźwica, Trzuskawica, Kowala i Radkowice. Lej depresji obejmuje zachodnią i centralną 
część struktury hydrogeologicznei - synkliny gałęzicko- bolechowicko-borkowskiej.   
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Odwodnienie kopalń wapieni i dolomitów poza terenem „Białego Zagłębia”: Laskowa                     
i Józefka – oddziaływania lokalne.  
Presja na stan chemiczny: 
Miasto Kielce (zakłady metalowe SHL, NSK Bearings Polska S.A. i dawny „Chemar”. 
Miasta Chęciny i Małogoszcz.   
Zakłady przemysłu cementowego i wapienniczego w Małogoszczy, w Nowinach                        
i w Trzuskawicy. Zanieczyszczenia lokalne. 
 
Presja na stan chemiczny:  
PLGW2000115  
Presja na stan chemiczny: Miasta Chmielnik, Staszów i Połaniec.  
Rolnictwo – miejscami intensywne.  
Zanieczyszczenia lokalne   
 
PLGW2000102 
Presja na stan chemiczny: Miasta Skarżysko-Kamienna (Zakłady Metalowe „Mesko”), 
Suchedniów (Zakłady Wyrobów Kamionkowych „Marywil” S.A.), Starachowice (zakłady 
metalowe), Ostrowiec Świętokrzyski (Huta „Ostrowiec”, hałdy), Bodzentyn (zakłady 
przetwórstwa owocowo-warzywnego), Kunów i Ćmielów (fabryka porcelany. 
Zanieczyszczenia lokalne 
 
PLGW2000101 
Miasto Kielce (zakłady metalowe SHL, NSK Bearings Pol-ska S.A. i dawny „Chemar”. 
Miasta Chęciny i Małogoszcz.  
Zakłady przemysłu cementowego i wapienniczego w Małogoszczy, w Nowinach                          
i w Trzuskawicy. Zanieczyszczenia lokalne. 
 
Wskaźniki powodujące słaby stan wód: 
         Stwierdzono zniekształcenie stosunków wodnych siedliska typu 91EO na obszarach 
Natura 2000 Dolina Bobrzy i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie pod wpływem obniżenia 
poziomu wód podziemnych w PPW wywołanego intensywną eksploatacją wód podziemnych. 
         Największe zmiany powodują ujęcia komunalne Kielc w Zagnańsku (zlewnia górnej 
Bobrzy) i Kielce-Białogon (zlewnia środkowej Bobrzy powyżej Słowika) oraz odwodnienia 
górnicze w rejonie Gałęzice-Bolechowice-Borków (woda z odwodnień zrzucana do rzek) 
wokół których powstały duże regionalne leje depresji. Kierunki krążenia wód podziemnych są 
często bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw 
wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych                                    
i nieprzepuszczalnych. 
      
           Szczególnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych jest brak kanalizacji.                     
Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że rozwój kanalizacji zbiorczej wyraźnie nie 
nadąża za rozwojem sieci wodociągowych. Brak kanalizacji terenów wiejskich, a szczególnie 
tych położonych na obszarach podlegających prawnej ochronie przyrody oraz w bliskim 
sąsiedztwie głównych rzek i zbiorników wodnych, stwarza istotne zagrożenie ekologiczne.  
Zmiana obecnego, niezadowalającego stanu gospodarki ściekowej wymaga rozbudowy 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej maksymalne dociążenie istniejących 
oczyszczalni oraz budowy nowych obiektów komunalnych i oczyszczalni przydomowych.  
         Bardzo widoczne jest to na obszarze gminy Łagów gdzie stopień zwodociągowania 
wynosi 100%, a stopień skanalizowania 45%.          
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         Obszary ochrony zasobów wód podziemnych, wymagają szczególnej ochrony przed 
potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi pogorszyć ich jakość, a w szczególności 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie obszarów oraz ograniczenia 
lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nieposiadających 
stosownych zabezpieczeń proekologicznych.  
Głównym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich 
zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości dla 
obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód                      
w ekosystemie.  
         Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo ochrony środowiska „wody podziemne 
podlegają ochronie polegającej szczególnie na:  
1) zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na 

obszary ich zasilania,  
2) utrzymania równowagi zasobów tych wód.”  
 
          Eksploatacja złóż prowadzona jest w warstwie suchej złoża z pozostawieniem 
minimum 2,0 m półki ochronnej nad średnim położeniem zwierciadła wody poziomu 
dewońskiego, bez odwadniania. Nie ma więc zrzutów wód do przepływających cieków 
wodnych czy rowów melioracyjnych. Jedynymi wodami spływającymi do wyrobisk są wody 
opadowe – roztopowe, nie nastąpią dopływy wód podziemnych. Wody te w sposób naturalny 
wsiąkają w podłoże, a w sytuacjach większych opadów ich nadmiar jest zbierany w rząpiach 
na dnie wyrobisk eksploatacyjnych. Wody są wykorzystywane dla potrzeb własnych 
zakładów tj. m. in. do zraszania dróg technologicznych, wewnętrznych. Wody opadowe ze 
zwałowisk nie będą powodować szkodliwych zmian stanu wody na gruntach sąsiednich, gdyż 
ze względu na dużą przepuszczalność gruntu, wody te będą wsiąkać w ich podłoże 
(nagromadzone warstwy mas ziemnych i skalnych). Nasadzenie roślin, w tym traw będzie 
powodować zwiększenie retencji wodnej i stanowić czynnik ograniczający spływ.                        
W granicach kopalni są wykonane rząpie do zbierania wód opadowych i roztopowych, które 
maja znaczenie jedynie w czasie deszczy nawalnych, nagromadzone wody infiltrują w głąb 
gruntu. Natomiast w obrębie zaplecza i zakładów przeróbczych wody opadowe będą 
odprowadzane powierzchniowo, nie powodując zmian stanu wody skutkujących szkodą dla 
gruntów sąsiednich. W kopalniach są monitorowanie poziomy zwierciadła wód podziemnych 
w trakcie prowadzenia wydobycia.  
           W kopalniach powstają jedynie odpady wydobywcze. Są nimi nie zanieczyszczone 
masy ziemno - skalne zaklasyfikowane jako odpady związane z przeróbką kopaliny do 
podgrupy 0104. W obszarze kopalni generowane są odpady związane z utrzymaniem                     
i konserwacją sprzętu urabiającego i zwałującego odpady. W związku ze stosowaniem w 
kopalniach maszyn i urządzeń, a co za tym idzie koniecznością ich konserwacji i przeglądów 
powstawały będą odpady niebezpieczne (m. in. z grupy 13 – oleje odpadowe i odpady 
ciekłych paliw, z grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, 
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach) oraz z grupy 16 – odpady 
nieujęte w innych grupach oraz inne niż niebezpieczne. Są one magazynowane na terenach 
zakładów górniczych w pojemnikach przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju 
odpadu, w miejscach na ten cel przeznaczonych, poza wyrobiskami. Wszystkie odpady 
komunalne powstające na terenie kopalni winny być segregowane i magazynowane w sposób 
uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego, w obrębie zapleczy 
socjalno – biurowych. Zgodnie z decyzjami inwestorzy  zapewniają odbiór wszystkich 
wytworzonych na terenie prowadzonej działalności odpadów przez podmioty posiadające 
stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
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          Analizowany obszar opracowania znajduje się w dorzeczu Wisły co  zgodnie z  Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły nakazuje odpowiednie gospodarowanie 
wodami podziemnymi i postępowanie z wodami opadowymi i ściekami komunalnymi                    
i przemysłowymi. Ustalenia zmiany studium dzięki kompleksowym regulacjom dotyczącym 
odprowadzania ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz 
retencjonowania wód opadowych, czy odprowadzania do gruntu niezanieczyszczonych wód 
opadowych, realizują główne cele środowiskowe w odniesieniu zarówno do wód 
powierzchniowych jak i podziemnych. Ustalenia zmiany studium przewidują rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i skanalizowanie wszystkich terenów budowlanych. 
  
     Ocenia się, iż ustalenia polityki Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów w zakresie ochrony środowiska, w tym 
ochrony wód nie pozostają w sprzeczności z celami określonymi w PGW z wykorzystaniem 
istniejącej i planowanej do rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie ochrony wód, 
przy respektowaniu obowiązującego - Prawa wodnego nie spowodują pogorszenia stanu wód 
i nie będą kolidować z procesem osiągnięcia celów środowiskowych. 

 
 

 
3.2.5.  Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne 

 
 Sztucznymi źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 
mającego negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje 
elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia 
diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe czy też urządzenia radiowo – nawigacyjne. 
Na terenie opracowania do źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących potencjalne 
zagrożenie dla środowiska należą:  
- linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia EN 220 kV, dawna 220 kV Różki – Niziny, 

przebiegająca przez teren gminy w układzie północ – południe, obecnie pracuje na napięciu 
jako linia 110 kV , której szkodliwy wpływ, zamyka się w wyznaczonej strefie technicznej. 
Linia ta przygotowana do pracy na wyższych napięciach (220kV) może w przyszłości 
powrócić do parametrów jakie zostały jej  pierwotnie przypisane.   

- linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV których szkodliwy wpływ zamyka 
się w wyznaczonych strefach technicznych, 

- stacja bazowa telefonii komórkowej, 
- cywilne stacje radiowe CB o mocy do 10 W, 
- radiostacje amatorskie kat. l i 2,0 mocach od 15 - 750 W, 
- szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, pracujących w przemyśle, 

ośrodkach medycznych, policji, straży pożarnej. 
 
 W gminie znajduje się  63,868 km sieci napowietrznej o napięciu SN 15 kV, które 
przebiegają przez granicę opracowania oraz 56 stacji transformatorowych (w tym                           
3 wnętrzowe). 
 Linie i stacje elektroenergetyczne są źródłami pól o częstotliwości 50 Hz, natomiast 
urządzenia radiokomunikacyjne wytwarzają pola o częstotliwości od około 0,1 MHz                 
do ok. 100 GHz. 
Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów 
radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych pola, 
elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż             
25  metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. 
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 Zgodnie z  przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów  pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz obserwacji zmian tych poziomów dokonuje się               
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Do prowadzenia okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych zobowiązane są wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska.   

Badania prowadzone są w cyklach  trzyletnich począwszy od 2008 roku. Rok 2015 
należy do trzeciego cyklu obejmującego lata 2014 – 2016. W latach 2013-2015 badania pól 
poziomów elektromagnetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane 
były, łącznie w 135 punktach pomiarowych, po 45 punktów w każdym roku. Punkty 
rozmieszczone są równomiernie na 3 obszarach: w centralnych dzielnicach miast o liczbie 
mieszkańców większej od 50 tys., w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.   
Poziomy pól elektromagnetycznych na obszarze województwa świętokrzyskiego utrzymują 
się na niskim poziomie i w żadnym  punkcie nie odnotowano przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m, określonego w rozporządzeniu  Ministra Środowiska               
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów.  
Dla obszarów badanych średni poziom pola elektromagnetycznego w latach 2013 - 2015 
wyniósł 0,21 V/m. W roku 2015 średni poziom pola elektromagnetycznego w województwie 
świętokrzyskim  wyniósł  0,23  V/m, co jest równe 3,28%  poziomu dopuszczalnego.  
W 2015 roku średnie wartości poziomów PEM zmierzonych w województwie 
świętokrzyskim na terenach miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz pozostałych miast są 
niższe od wartości średnich dla kraju na tych terenach. Jedynie  na  obszarach  wiejskich 
średnia wartość w województwie świętokrzyskim jest nieznacznie większa (o 0,03 V/m)             
od średniej krajowej. 

Najwyższe zmierzone wartości na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców             
w każdym z trzech lat wystąpiły na terenie miasta Kielce. W obrębie pozostałych miast 
najwyższe wyniki zmierzono w Sandomierzu, Stąporkowie, Włoszczowej oraz na terenach 
wiejskich w Górnie, Cedzynie i na Świętym Krzyżu.  
Na pozostałych obszarach poziomy pól  elektromagnetycznych były niższe od progu 
oznaczalności sondy. W roku 2013 dolny próg czułości sondy pomiarowej używanej przez 
Laboratorium WIOŚ w Kielcach wynosił 0,2 V/m, a od roku 2014 wynosi 0,3 V/m. Zgodnie             
z wytycznymi GIOŚ, w przypadku wyników pomiarów uzyskanych na poziomie poniżej  
progu czułości sondy, jako wynik na potrzeby obliczeń przyjmuje się połowę wartości granicy 
oznaczalności sondy. 

Analizując wyniki pomiarów poziomów PEM zauważyć można, że w znaczącym 
stopniu przeważają wyniki poniżej progu oznaczalności  sondy i najwięcej takich wyników 
było na terenach wiejskich. Najwyższe średnie poziomy pól elektromagnetycznych występują 
na obszarach miast o liczbie ludności przekraczającej 50 tys. oraz mniejszych miast.                    
Na obszarach wiejskich w ciągu 3 lat tylko 4 pomiary były powyżej progu oznaczalności 
sondy.    
 

 
3.2.6. Zanieczyszczenie gleb 

 
 W celu śledzenia zmian zachodzących w glebach  województwa świętokrzyskiego 
prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska monitoring jakości gleby  
i ziemi na poziomie krajowym i  regionalnym. 
Na terenie gminy Łagów nie prowadzi się monitoringu krajowego i regionalnego gleb.  
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Badania z sieci krajowej wykonywane są przez Instytut Uprawy, Nawożenia                
i Gleboznawstwa w Puławach w cyklach 5-letnich. Badania gleb na poziomie krajowym 
prowadzone są przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb (IUNG) w Puławach na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w cyklach 5-cio letnich w 9 punktach 
kontrolnych na terenie województwa świętokrzyskiego, w następujących powiatach: buskim, 
jędrzejowskim, kieleckim, ostrowieckim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim. 
Wyniki badań prowadzonych w latach 1995-2010 pozwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich 
zanieczyszczenia w 20-letniej perspektywie czasowej, w zależności od wielu czynników 
wśród których należy wymienić regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, jej 
intensyfikację, oddziaływanie przemysłu i transportu oraz warunki środowiskowe decydujące 
o przebiegu procesów glebowych. 

Cykliczne badania jakości gleb wykazują, że zawartość metali ciężkich (Cd, Cu, Ni, 
Pb i Zn), siarki siarczanowej i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
wykazuje niewielkie zróżnicowanie w poszczególnych latach badań, co wskazuje na niewielki 
dopływ zanieczyszczeń do gleb. Stwierdzone zmiany stanu zanieczyszczenia są niewielkie              
i mieszczą się praktycznie w obrębie jednej klasy.  
 Gleby użytków rolnych województwa świętokrzyskiego nie są zanieczyszczone 
WWA. W latach 1995, 2000 w jednym punkcie pomiarowym (Wąchock) odnotowano  
niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnej dla WWA. Wyniki badań z roku 2010 
wskazują na poprawę jakości gleby tym punkcie i spadek zawartości WWA. W pozostałych 
badanych profilach zawartość WWA była znacznie niższa od norm dopuszczalnych.  
Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w tym metali ciężkich (chrom, cynk, kadm, 
kobalt, miedź, nikiel, ołów rtęć) nie przekraczała w żadnym punkcie pomiarowym wartości 
progowych. Wśród analizowanych pierwiastków śladowych nie zaobserwowano,                       
na przestrzeni 15 lat, trendu akumulacji ich w warstwie powierzchniowej gleby obszarów 
użytkowanych rolniczo. Zawartość metali ciężkich w poszczególnych latach badań nie 
ulegała większym zmianom.  
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonuje również badania 
gleb na wybranych obszarach o potencjalnym zagrożeniu zanieczyszczeniem w ramach 
monitoringu regionalnego w odstępstwie co 5 lat. Badane jest pH oraz stężenia Cu, Ni, Zn, Pb 
i Cd. Badania gleb przeprowadzono w latach 2007–2008 w 64 punktach pomiarowych 
zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 7, w rejonie Ostrowca Św., Kielc oraz 
Stąporkowa. Badania te wykazały, że zawartość oznaczanych w próbkach metali ciężkich jest 
przeważnie naturalna. Jedynie w 6% pobranych prób odnotowano przekroczenia standardów 
jakości gleb i ziemi (ponadnormatywne stężenia Pb i Zn) w Barczy gm. Zagnańsk oraz                  
na Podkarczówce w Kielcach. Badania prowadzone w rejonach koncentracji przemysłu                   
w 2008r. wykazały, że przekroczenia dopuszczalnych stężeń metali ciężkich notowane są 
sporadycznie (tylko w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej). 
 
 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, każdego roku wykonuje                        
na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek administracji rządowej                      
i samorządowej oraz indywidualnych klientów badania gleb, które pozwalają na określenie 
stanu gleb w rejonie działania Stacji, a tym samym są przyczynkiem do podjęcia stosownych 
działań w zakresie poprawy jakości gleb w ramach, m.in. opracowywanych programów 
ochrony środowiska. 
Do najczęściej wykonywanych przez Stację badań gleb użytkowanych rolniczo, tzw. 
masowych badań gleb, należą oznaczenia odczynu gleby (pH) oraz zawartości podstawowych 
składników pokarmowych roślin, takich jak: fosfor, potas magnez, których poziom w glebie 
decyduje o wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Badania te są wykonywane metodą 
Egnera-Riehma (obecnie również, wg metody Mehlicha 3). 
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Na przestrzeni 2011-2014 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach 
przebadano: 33 170 próbek glebowych z powierzchni 40 200,55 ha użytków rolnych                     
ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, na zawartość przyswajalnych form 
fosforu, potasu, magnezu i odczynu oraz ponad 8660 próbek glebowych na zawartość azotu 
mineralnego w profilu glebowym (0-30 cm, 30- 60 cm, 60-90 cm). 
Ponadto, wykonywano również badania, m.in. w zakresie określenia zasobności gleb                      
w mikroelementy: bor, mangan, miedź, cynk, żelazo, ale także analizy składu 
granulometrycznego (istotny jest zwłaszcza udział frakcji spławialnej, który stanowi 
podstawę do podziału gleb na kategorie agronomiczne: gleby bardzo lekkie, lekkie, średnie, 
ciężkie, co ma związek z odpornością gleby na chemiczną degradację) oraz zawartości metali 
ciężkich w glebach: ołowiu, kadmu, niklu, cynku, miedzi, rtęci (głównie pod potrzeby 
stosowania osadów ściekowych w rolnictwie). 
  
WYNIKI BADAŃ  
 
 Zawartość substancji organicznej (próchnicy)  

 
 Badania materii organicznej wykonano w OSChR w Kielcach w latach 2011-2014                      
w 427 próbkach glebowych. W analizowanych próbkach zawartość materii organicznej 
wynosiła od 0,13 do 5,13% (gleby z których pochodziły próbki były utworami 
mineralnymi).  W  poszczególnych powiatach występowało znaczne zróżnicowanie gleb 
ze względu na zawartość materii organicznej. Najwyższe średnie zawartości próchnicy                   
w glebie oznaczono w próbkach pochodzących z powiatu sandomierskiego – 2,44%                    
i powiatu kazimierskiego – 2,14% (zawartość wysoka, wg klasyfikacji polskiej),                       
a najniższe w próbkach pochodzących z powiatu starachowickiego – 1,24% i powiatu 
kieleckiego – 1,38%. Średnia zawartość materii organicznej w glebach użytkowanych 
rolniczo w województwie świętokrzyskim (prawie 75% stanowią gleby bielicowe) 
wyniosła – 1,68%, przy czym w Polsce wynosi – 2,20% (zgodnie z klasyfikacją ESB 
zawartość materii organicznej <1,7% uznaje się za zawartość niską lub bardzo niską). 

 
 Odczyn gleb i potrzeby wapnowania  

 
     Badania odczynu gleb wykonano w 33 170 próbkach, pochodzących ze wszystkich 
powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2011-2014. Największe udział gleb 
bardzo kwaśnych i kwaśnych  na podstawie uzyskanych wyników, wykazały gleby 
powiatów: koneckiego (74%), starachowickiego (65%) oraz kieleckiego (64%). Najmniej 
zakwaszone gleby znajdują się na terenie powiatu pińczowskiego (19%), kazimierskiego 
(22%), opatowskiego i sandomierskiego (25%). Łącznie 39% przebadanych gleb 
użytkowanych rolniczo na terenie woj. świętokrzyskiego wykazuje odczyn bardzo kwaśny 
i kwaśny, a 23% lekko kwaśny. Uzyskane wyniki badań odczynu gleb mają bezpośredni 
związek z potrzebami ich wapnowania. Jest to niezwykle istotny zabieg agrotechniczny 
regulujący odczyn gleby oraz przeciwdziałający jej zakwaszeniu. Wapnowanie gleb 
oprócz optymalizacji odczynu,  przyczynia się również do: zwiększenia wykorzystania 
nawozów mineralnych, polepszenia struktury i aktywności biologicznej gleby, 
neutralizacji metali ciężkich, tak że nie są one dostępne dla roślin. Wapń jest istotnym 
budulcem błony komórkowej roślin, przyspiesza rozkład resztek organicznych, a także 
ogranicza występowanie szkodliwych grzybów i pasożytów oraz zachwaszczenie pól.               
Z danych uzyskanych, na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez OSChR              
w Kielcach w latach 2011-2014 wynika, że 35% przebadanych gleb woj. 
świętokrzyskiego wymaga wapnowania  w tym przede wszystkim gleby z terenu 
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powiatów: starachowickiego (58%), koneckiego (56%), kieleckiego (54%), 
włoszczowskiego (53%) oraz staszowskiego (48%). 

 
 Zawartość przyswajalnych form makroelementów  

Fosfor  
OSChR w Kielcach w latach 2011-2014 przeprowadziła badania w 33 170 próbkach 
glebowych, na podstawie których stwierdzono, że 45% gleb województwa 
świętokrzyskiego wykazuje bardzo niską i niską zasobność w fosfor, z czego najniższą 
zasobność w ten makroelement wykazują gleby powiatów: staszowskiego (67%), 
skarżyskiego (66%), kieleckiego (61%) oraz powiatów: buskiego (59%), koneckiego 
(58%), starachowickiego (57%), włoszczowskiego (55%), ostrowieckiego (49%), 
jędrzejowskiego (42%). Najbardziej zasobne w fosfor (zasobność na poziomie wysokim                    
i bardzo wysokim) są gleby powiatów: pińczowskiego (47%), kazimierskiego (46%), 
opatowskiego (40%) oraz na terenie m. Kielce (63% dostarczonych próbek wykazywało 
zawartość fosforu na poziomie wysokim i bardzo wysokim). 
Potas  
Na podstawie przeprowadzonych w laboratorium OSChR w Kielcach badań w 33 170 
próbkach glebowych, pochodzących ze wszystkich powiatów woj. świętokrzyskiego           
w latach 2011-2014 stwierdzono, że 45% gleb woj. świętokrzyskiego wykazuje bardzo 
niską i niską zasobność w potas. Z tego najgorsza sytuacja występuje w powiatach: 
skarżyskim (73%gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu) oraz koneckim (63% 
gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu). Udział gleb o zasobności wysokiej                      
i bardzo wysokiej w ten składnik pokarmowy roślin, obejmuje przebadane użytki rolne                            
z powiatów: sandomierskiego (37%), pińczowskiego (34%) oraz opatowskiego (29%). 
Dodatkowo 36% próbek glebowych dostarczonych z terenu miasta Kielce, wykazywało 
zawartość potasu na poziomie wysokim i bardzo wysokim. 
Magnez  
Wyniki analiz laboratoryjnych wykonanych w 33 170 próbkach glebowych w latach 2011-
2014 przez OSChR w Kielcach wykazują, że 20% przebadanych gleb z terenu woj. 
świętokrzyskiego charakteryzuje się bardzo niską i niską zasobnością w magnez, z tego 
53% gleb powiatu jędrzejowskiego oraz 41 % gleb powiatu włoszczowskiego.                          
W pozostałych powiatach województwa świętokrzyskiego zasobność gleb w magnez 
kształtuje się na poziomie ponad 50%. 
 

 Zawartość podstawowych mikroelementów  
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach na przestrzeni 2011-2014 przebadała 
łącznie 69 próbek na zawartość, takich mikroelementów, jak: bor, mangan, miedź, cynk 
oraz żelazo z powiatów: buskiego, kazimierskiego, koneckiego, opatowskiego, 
ostrowieckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego oraz                 
z terenu m. Kielce. Z pozostałych powiatów, tj. jędrzejowskiego, kieleckiego, 
sandomierskiego i włoszczowskiego, w wymienionym okresie nie zostały przekazane 
żadne próbki do badań. Wyniki badań laboratoryjnych próbek glebowych z ww. powiatów 
województwa świętokrzyskiego, wskazują że: 

– 69% gleb użytkowanych rolniczo wykazuje niską zawartość boru, 
– 96% gleb charakteryzuje się średnią i wysoką zawartością manganu, 
– 80% gleb charakteryzuje się średnią i wysoką zawartością miedzi, 
– 94% gleb charakteryzuje się średnią i wysoką zawartością cynku, 
- 69% gleb charakteryzuje się średnią i wysoką zawartością żelaza. 
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 Zawartość metali ciężkich   
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach w latach 2013-2014 przebadała łącznie 
162 próbki glebowe na zawartość metali ciężkich pochodzących ze wszystkich powiatów 
woj. świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu skarżyskiego, gdzie na przestrzeni objętej 
badaniami nie zlecono żadnej próbki do badań. Glebę uznaje się za zanieczyszczoną, gdy 
stężenie co najmniej jednej substancji określonej w załączniku do rozporządzenia, 
przekracza wartość dopuszczalną z zastrzeżeniem, że wartości stężeń substancji w badanej 
glebie lub ziemi, wynikające z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku nie 
powodują wystąpienia przekroczenia. W rezultacie przeprowadzonych badań zawartości 
metali ciężkich (kadmu, chromu, miedzi, rtęci, niklu, ołowiu oraz cynku), w próbkach 
gleby pochodzących z terenu  województwa świętokrzyskiego uzyskano wyniki 
wskazujące, że 93,83% gleb objętych badaniami charakteryzowała się naturalną 
zawartością metali ciężkich. W przypadku 6,17% analizowanych próbek stwierdzono 
podwyższoną zawartość niektórych metali ciężkich, tj.: ołowiu (2,47%), cynku (1,85%), 
miedzi (1,23%), rtęci (0,62%) – odpowiadającą gruntom zaliczanym do grupy B. Gleby 
wykazujące podwyższone zawartości niektórych metali ciężkich zostały zidentyfikowane 
na terenie powiatów: koneckiego (Cu, Pb, Zn), starachowickiego (Hg), staszowskiego 
(Pb), sandomierskiego (Cu, Pb), jędrzejowskiego (Zn) oraz kieleckiego (Pb, Zn). 

 
 Zawartość azotu mineralnego w glebie   

Polska jako członek UE jest zobligowana, na podstawie Dyrektywy Rady 91/676/EWG            
w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzące ze źródeł rolniczych, zwanej Dyrektywą Azotanową do prowadzenia działań 
mających na celu ograniczenie zużycia mineralnych nawozów azotowych oraz nawozów 
naturalnych, gdyż ich nadmierne stosowanie sprzyja wzrostowi koncentracji azotanów                  
w wodach przeznaczonych do celów konsumpcyjnych, co zagraża zdrowiu ludzi oraz 
ekosystemom wodnym.  Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze w Polsce prowadzą monitoring zawartości azotu mineralnego 
w glebach. OSChR  w Kielcach każdego roku w sezonie wiosennym i jesiennym z terenu 
woj. Świętokrzyskiego pobiera z wyznaczonych 180 punktów monitoringowych, 
zlokalizowanych na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach po 3 próbki glebowe                       
z trzech poziomów (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm), co łącznie w jednym roku daje ilość 
1080 próbek glebowych. W pobranych próbkach oznaczana jest zawartość azotu 
mineralnego w glebie, z podziałem na formę amonową i azotanową. Znajomość 
zawartości azotu mineralnego w glebie pozwala na precyzyjne zaplanowanie nawożenia 
tym składnikiem, a tym samym ogranicza jego straty i odpływ ze źródeł rolniczych. 
Najwyższą  zawartość azotu mineralnego w odniesieniu do średniej zawartości N min 
(kg/ha), zarówno w sezonie wiosennym, jak i jesiennym 2014 r., odnotowano w glebach 
powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, 
opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego oraz sandomierskiego. Z kolei gleby                         
o średniej kategorii agronomicznej powiatów starachowickiego oraz staszowskiego                  
w zakresie przeciętnej zawartości azotu mineralnego w glebach ornych po zbiorach roślin 
w okresie jesiennym, spełniały kryteria określone w załączniku nr 5 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, 
poz. 2093). 

 
Pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej badanie odczynu gleb wykonali 

na 33 170 próbkach, pochodzących ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego                  
w latach 2011-2014. Po analizie stwierdzili, że największy udział gleb bardzo kwaśnych                    
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i kwaśnych jest w powiatach: koneckim (74 %), starachowickim (65 %) oraz kieleckim               
(64 %). Zaś najmniej zakwaszone gleby znajdują się na terenie powiatów pińczowskiego (19 
%), kazimierskiego (22 %), opatowskiego i sandomierskiego (25 %). Łącznie 39 % 
przebadanych gleb użytkowanych rolniczo na terenie województwa wykazuje odczyn bardzo 
kwaśny i kwaśny, a 23 % lekko kwaśny. Reasumując, około 64 % to gleby o różnym 
poziomie zakwaszenia, co stanowi paradoksalna sytuację, bowiem województwo jest "białym 
zagłębiem". W okolicach Kielc są bowiem liczne kopalnie wapienia i producenci wapnia.  
Uzyskane wyniki badań odczynu gleb mają bezpośredni związek z potrzebami ich 
wapnowania. Jest to niezwykle istotny zabieg agrotechniczny regulujący odczyn gleby oraz 
przeciwdziałający jej zakwaszeniu. 
Źródłem zakwaszenia mogą być ponadto procesy zachodzące pomiędzy korzeniami roślin                 
a glebą, zmineralizowanie substancji organicznej gleby lub też powstanie kwasów 
organicznych w substancjach humusowych. Obniżony poziom pH (zakwaszenie) ogranicza 
zawartość w glebie przyswajalnych przez rośliny składników pokarmowych,                                 
a jednocześnie ułatwia gromadzenie metali ciężkich. W celu podniesienia poziomu odczynu 
pH gleby poddaje się wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący 
zdolności produkcyjne gleby, głównie poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie 
skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Wapnowanie to nie tylko optymalizacja 
odczynu, ale właściwa ilość wapnia w gruncie wpływa na zwiększenie wykorzystania 
nawozów mineralnych, polepsza strukturę i aktywność biologiczną gleby, neutralizuje metale 
ciężkie, tak że nie są one dostępne dla roślin. - Należy jednak pamiętać, że dzięki 
wapnowaniu metale nie zostają usunięte z gleby, ale tylko przeprowadzone w formy 
niedostępne dla roślin.  Niestety zakwaszenie gleb jest również czynnikiem znacznie 
obniżającym plonotwórczość, co w konsekwencji prowadzi do pomniejszenia dochodów 
gospodarstw rolnych i sadowniczych, a w skrajnych przypadkach doprowadza do wyłączenia 
z użytkowania rolniczego znacznych obszarów województwa. Miejmy na uwadze również 
fakt, że jeśli rośliny nie przyswajają odpowiednich ilości składników pokarmowych, my, 
konsumenci, nie otrzymujemy pełnowartościowego produktu. Przy jednoczesnym wzroście 
dostępności metali ciężkich, a także szkodliwego glinu, brak wapnia może być jednym                      
z czynników warunkujących zachorowania onkologiczne oraz neurologiczne. Wyniki badań 
pracowników stacji w 2017 roku wskazują, że 35 procent przebadanych gleb województwa 
świętokrzyskiego wymaga wapnowania. W największej potrzebie są ziemie w powiatach 
starachowickim (58 % ), koneckim (56 %), kieleckim (54 %), włoszczowskim (53 %) oraz 
staszowskim (48%).  
 
 
4. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM  
 

 

 W przypadku braku realizacji Zmiany Studium obowiązywać będą ustalenia obecnych 
dokumentów planistycznych. Można przewidzieć wystąpienie zmian zarówno o pozytywnym 
jak i negatywnym oddziaływaniu w stosunku do zasobów środowiska przyrodniczego.  
Jednak brak realizacji projektowanego zagospodarowania („opcja zero”) nie wpłynie na 
zmianę obecnego stanu środowiska w sposób znaczący. Z uwagi na bardzo zróżnicowane 
zagospodarowanie całego terenu opracowania – od terenów cennych przyrodniczo i objętych 
różnymi formami ochrony do zupełnie zdegradowanych terenów eksploatacji złóż. Ustalenia 
Zmiany Studium uwzględniają przepisy odrębne i określają zasady i sposób 
zagospodarowania terenu objętego opracowaniem.  
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 Ustalenia Zmiany Studium określają docelowy model zagospodarowania 
przestrzennego w granicach objętych analizą. W przypadku braku realizacji założeń Zmiany 
Studium nie dojdzie do nowych trwałych przekształceń środowiska przyrodniczego na terenie 
opracowania, co może wydać się korzystne w ujęciu krótkoterminowym, ale w spojrzeniu 
długoterminowym lub docelowym może stać się problematyczne zarówno dla ochrony 
środowiska, zdrowia ludzi i gospodarki gminy.  
 Brak wyznaczenia tras komunikacyjnych spowoduje ograniczenie płynności ruchu 
komunikacji drogowej i spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa . Wyprowadzenie uciążliwego 
ruchu samochodowego (w tym tranzytowego) z Łagowa będzie korzystne dla jakości życia 
oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie droga krajowa Nr 74 przecinająca analizowany 
teren w części środkowej powoduje hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, 
uniemożliwia bezpieczne przekraczanie drogi. Przeniesienie tras poza tereny zabudowane 
znacznie ograniczy zagrożenia dla mieszkańców. W zakresie stworzenia bariery przecinającej 
korytarze ekologiczne należy wskazać, ze uwzględnione zostaną warunki realizacji określone 
w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. wykonanie przejść dla zwierząt.  
 Poszerzenie terenów eksploatacji złóż będzie miało z kolei wymiar niekorzystny – 
doprowadzi do dalszej degradacji środowiska, jednak odbywać się będzie na warunkach 
wskazanych w koncesjach, w tym obowiązkowe będzie zrekultywowanie terenów                    
po zakończeniu działalności wydobywczej.  
 
 
5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE                       
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 
 

 

Przy sporządzaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów uwzględniono cele ochrony środowiska 
określone w następujących aktach prawnych ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym:  
 

1) Raport Sekretarza Generalnego ONZ U’Thanta „Człowiek i środowisko”, 26 maja 
1969 r.  

2) Deklaracja Zasad (Deklaracja Sztokholmska), czerwiec 1972 r.  
− zachowanie naturalnych zasobów ziemi dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, 
− przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, powodującym poważne zmiany                           

w ekosystemach,  
– zapobieganie zanieczyszczeniom mórz, 
–  użytkowanie nieodnawialnych zasobów ziemi w taki sposób, by uchronić je przed 

wyczerpaniem.  
3) „Światowa strategia ochrony przyrody”, 1980 r.  

– utrzymanie jak największej powierzchni i jak najlepszej kondycji ekosystemów 
słodkowodnych, leśnych, torfowiskowych oraz muraw o charakterze naturalnym,  

– utrzymanie jak największej różnorodności gatunkowej i genetycznej roślin i zwierząt,  
– zwiększenie skuteczności ochrony mórz, oceanów i stref przybrzeżnych,  
– użytkowanie zasobów w sposób zapewniający ich systematyczne odtwarzanie                                 

i regenerację.  
4) Globalny program działań „Agenda 21”  

–  ochrona atmosfery (przeciwdziałanie kwaśnym opadom, efektowi cieplarnianemu, 
powstawaniu dziury ozonowej),  
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–  bezpieczne wykorzystywanie toksycznych substancji chemicznych,  
–  bezpieczne gospodarowanie odpadami,  
–  kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami powierzchni Ziemi,  
–  zapobieganie wylesieniom,  
–  przeciwdziałanie pustynnieniu i suszom,  
–  zrównoważony rozwój terenów górskich,  
–  ochrona różnorodności biologicznej,  
–  ochrona i zagospodarowanie oceanów i mórz, w tym terenów stref przybrzeżnych,  
–  ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich.  

5) Konwencja ramsarska – układ międzynarodowy dotyczący ochrony przyrody 
podpisany 2 lutego 1971 r., którego celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym 
stanie obszarów określonych jako „wodno – błotne”. Szczególnie chodzi o populacje 
ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.  

6) „Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, podjęta przez 
Radę Europy w 1995 r. mająca na celu osiągnięcie ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Europy, a w szczególności 
wzmocnienie jej spójności ekologicznej. Zadaniem „Paneuropejskiej strategii” jest także 
doprowadzenie do zaangażowania społeczeństwa w problematykę ochrony przyrody 
poprzez informowanie o stanie środowiska i różnorodności biologicznej oraz jej 
znaczeniu dla wzrostu standardu i jakości życia. Zgodnie z postulatami zawartymi                    
w Strategii, ochronę różnorodności biologicznej należy realizować poprzez ochronę 
takich elementów jak:  
–  ochrona krajobrazów,  
–  ochrona ekosystemów cieków wodnych i nadrzecznych obszarów wodno-błotnych,  
–  ochrona ekosystemów wybrzeży i ekosystemów morskich,  
–  ochrona ekosystemów leśnych,  
–  ochrona ekosystemów górskich,  
–  działania na rzecz zagrożonych gatunków.  

7) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywa Siedliskowa) oraz 
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia1979 r. (w sprawie ochrony dzikich 
ptaków).  

 Głównym celem Dyrektyw jest konieczność przyczynienia się do zapewnienia 
różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny, flory 
i ptaków na europejskim terytorium państw członkowskich. Niemniej jednak działania 
podejmowane zgodnie z dyrektywami powinny uwzględniać wymogi gospodarcze, 
społeczne i kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne.  

8) Strategia Lizbońska – przyjęta na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000, 
uzupełniona na szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001r. Głównym celem 
„strategii” jest stworzenie na obszarze Unii najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej 
gospodarki na świecie, opartej na wiedzy zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
zapewniającą spójność społeczną. Osiągnięcie tego celu nie musi odbywać się kosztem 
degradacji środowiska naturalnego i musi być zgodne ze zrównoważonym rozwojem.  

9) Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – 
dyrektywę niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych przedsięwzięć 
publicznych i prywatnych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.  

10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/42/WE z dnia                     
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów                
na środowisko, celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska i przyczynienia się do uwzględnienia aspektów środowiskowych  



-117 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego 
rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena 
wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą 
powodować znaczący wpływ na środowisko.  

11) Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 22 lipca 
2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska 
naturalnego – VI Program Działań na Rzecz Środowiska.  

 Program ten stanowi podstawę dla wymiaru ochrony środowiska europejskiej strategii 
stałego rozwoju i przyczynia się do włączenia problemów ochrony środowiska do 
wszystkich polityk wspólnoty, między innymi poprzez określenie priorytetów ochrony 
środowiska dla strategii. W szczególności program ten ma na celu:  
− podkreślenie znaczenia zmiany klimatu, 
− ochronę, zachowanie, odbudowę i rozwijanie funkcjonowania systemów naturalnych, 

siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory, 
− przyczynianie się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego 

obywateli poprzez zapewnienie środowiska naturalnego, w którym poziom 
zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego                                             
i środowiska naturalnego oraz poprzez zachęcanie do stałego rozwoju 
urbanizacyjnego, 

− lepszą wydajność zasobów oraz zarządzanie zasobami i odpadami mając na celu 
zapewnienie, że spożycie odnawialnych i nieodnawialnych zasobów nie przekroczy 
zdolności środowiska naturalnego.  

12)  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie 
przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana 
jako dokument nr C(2016) 8191), (Dz. U. UE L 2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.) 

− obszary Natura 2000 na terenie gminy Łagów wchodzą w skład kontynentalnego 
regionu biogeograficznego, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 
92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii terytorium Luksemburga oraz części 
leżących na obszarze Unii terytoriów Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, 
Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Polski, Rumunii, Słowenii i Szwecji zgodnie kartą 
biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany  
na mocy art. 20 tej dyrektywy;  

− w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. niezbędne są dalsze postępy                      
w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony 
różnorodności biologicznej w Unii;  

− wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się                     
na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz 
pierwsze dziewięć zaktualizowanych wykazów tych terenów. Zgodnie z art. 4 ust. 4 
oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie 
możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, muszą wyznaczyć tereny 
wymienione w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny, jako specjalne obszary ochrony, ustalając 
priorytety w zakresie ochrony oraz konieczne działania ochronne;  

− wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale 
się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. 
W związku z powyższym oceny i wyboru terenów na poziomie unijnym dokonano na 
podstawie najlepszych dostępnych informacji;  

−  zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych                           
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w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna, nie można stwierdzić 
ani kompletności ani niekompletności sieci Natura 2000 pod względem tych gatunków 
i siedlisk. W razie konieczności wykaz należy aktualizować zgodnie z przepisami              
art. 4 dyrektywy 92/43/EWG;  

13) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1911). Plany gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy są narzędziem 
planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych i stanowić 
fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych. 

  W PGW cele środowiskowe dotyczące osiągnięcia dobrego stanu wód odniesiono                  
do wydzielonych na obszarze dorzecza jednolitych części wód powierzchniowych (JCW)                
i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) z uwzględnieniem ich aktualnego stanu               
w związku z wymaganym warunkiem niepogarszania ich stanu oraz z uwzględnieniem 
ryzyka nieosiągnięcia (zagrożone, niezagrożone) celów środowiskowych.  

  Dokument ten stawia za cel dla naturalnych części wód powierzchniowych osiągnięcie 
co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych – co 
najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w obu przypadkach, w celu 
osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszarów chronionych funkcjonujących                
na obszarach dorzeczy celem środowiskowym jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego 
stanu.  

 Dla wód powierzchniowych przewiduje się następujące główne cele środowiskowe:  
–  nie pogorszenie istniejących stanów wód powierzchniowych,  
– osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych 

części wód,  
– osiągniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód.  
 Cele te zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych 
wskaźników fizyczno-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody. 
Dla wód  podziemnych przewiduje się następujące główne cele środowiskowe:  
− zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych,  
− zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych                                         

(z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  
− zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  
− wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia w skutek działalności człowieka.  
Cele te zostały oparte na wartościach fizykochemicznych i ilościowych wód 
podziemnych.  
Odstępstwa od założonych celów środowiskowych polegają na:  
– przedłużeniu terminu do osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2012 lub najpóźniej 

do 2027 r. (w tym brak możliwości technicznych wdrażania działań, 
dysproporcjonalne koszty wdrażania działań, warunki naturalne niepozwalające na 
poprawę stanu części wód),  

− ustaleniu celów mniej rygorystycznych (w tym brak możliwości technicznych 
wdrażania działań, dysproporcjonalne koszty wdrażania działań),  

– czasowym pogorszeniu stanów wód,  
– nieosiągnięciu celów ze względu na realizację nowych inwestycji.  
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Plany gospodarowania wodami powinny zostać uwzględnione w dokumentach 
planistycznych wszystkich szczebli. 
W punkcie 3.2.4. Ocena uwzględnienia celów środowiskowych określonych w Planie 
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły oceniono czy i w jakim stopniu 
realizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wpływać będzie na proces osiągania celów środowiskowych określonych w PGW, czy 
nie spowoduje pogorszenia stanu wód i nie zakłóci procesu osiągania celów 
środowiskowych.  

14) Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz                    
z Planem działań na lata 2015-2020 - Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia                         
6 listopada 2015 r.  

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
zawiera nie tylko cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne, ale także 
uwarunkowania realizacji w kontekście globalnym, unijnym i krajowym, analizę 
obecnej sytuacji wraz z wizją stanu pożądanego, narzędziami realizacji tej wizji                     
i monitoringiem jej wdrażania. 
Plan działań na lata 2014-2020 zawiera wykaz zadań niezbędnych do osiągnięcia 
założonych w programie  celów wraz z podaniem jednostek odpowiedzialnych                    
za realizację tych zadań, opis zadań oraz wskaźników realizacji zadań 
W szczególności ww. dokument obejmuje następujące zagadnienia:  

a. Rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej, 
b. Zlikwidowanie przyczyn utraty różnorodności biologicznej i poprawa stanu jej 

ochrony na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), międzygatunkowym 
(ochrony gatunków) i ekosystemowym, 

c. Włączenie różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów, w tym zwłaszcza 
rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, 

d. Ograniczenie bezpośredniej presji na różnorodność biologiczną oraz promowanie jej 
trwałego i zrównoważonego użytkowania, 

e. Wzmocnienie podstaw naukowych, budowanie potencjału i wzmocnienie 
świadomości ekologicznej, 

f. Efektywne zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. 
15) Krajowy Program Zwiększania Lesistości opracowany przez Instytut Badawczy 

Leśnictwa na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych                               
i Leśnictwa i zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 
1995r., a następnie zmodyfikowany w r. 2002, którego głównym celem jest stworzenie 
warunków do zwiększenia lesistości Polski do 30% w roku 2020 i 33% w 2050 roku, 
zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień oraz 
ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz preferencji zalesieniowych 
gmin. 

16) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 określa zakres działania niezbędny do 
zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 
ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 
organizacyjnych. 

17) Piąta Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych                  
i aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. 
Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd 
aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 
2016-2021. AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie 
mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według 
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znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez 
aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji 
planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 
innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie                 
14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. 
Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł. Następstwem 
zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu               
dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji 
planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji.  

 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) zdjęła 
obowiązek opracowywania polityki ekologicznej państwa, a ustalenia tej polityki były 
wiążące jedynie do uchwalonych już programów ochrony środowiska (nie dłużej niż                     
do 31.12.2016 r.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polityka ochrony środowiska 
jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. 
Jednym z podstawowych dokumentów z tego zakresu jest „Strategia rozwoju kraju 2020” 
oraz 6 Programów Operacyjnych. Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich w latach 2014-
2020 zostanie skierowana do sześciu krajowych programów operacyjnych, w tym dodatkowo 
dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie). Każdy program operacyjny określa, na jakie typy różnorodnych 
przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa 
podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje. Z punktu widzenia planowania 
przestrzennego istotne znaczenie dla niniejszej zmiany planu ma Program Operacyjny  
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. 
Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu                           
na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 
 
 Wyżej wymienione cele ochrony środowiska realizowane są poprzez ustalenia projektu 
dokumentu planistycznego, respektujące podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju                            
i ochrony środowiska. 
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nie odnoszą się 
bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak pośrednio realizują idee zrównoważonego 
rozwoju wskazując przeznaczenia dla poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych i walorów przyrodniczych obszarów. Analizowana zmiana studium gminy 
Łagów ingeruje w obszary objęte ochroną na terenie gminy, ale nie zmienia przeznaczeń 
terenów na tyle aby wywołać znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko, przyrodę                
i krajobraz. 
 
 
 
6. SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEGO SPOSOBU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
 

 

 Tematyka dotycząca przewidywanego oddziaływania poszczególnych rodzajów 
zagospodarowania terenu na komponenty środowiska oraz charakterystyka typów  
oddziaływań w aspekcie:  
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• charakteru zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 
znaczenia), 

• intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 
• bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 
• okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe), 
• częstotliwości oddziaływania (stałe, okresowe, chwilowe - epizodyczne), 
• zasięgu przestrzennego oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne), 
• trwałości oddziaływania (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji). 
 
 Analizowano, w jaki sposób realizacja projektowanych funkcji wpłynie na: 
powierzchnię ziemi, krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne 
i klimat, klimat akustyczny (hałas), środowisko biotyczne (flora, fauna), zasoby naturalne, 
zabytki, dobra materialne i zdrowie ludzi.   
Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska, w rejonie lokalizacji projektowanych 
funkcji. 
W ocenie oddziaływania na środowisko skutki środowiskowe określono jako: 

• oddziaływanie pozytywne (korzystne), oznaczone na załączniku graficznym literą A - 
powodujące korzystne zmiany w środowisku, najczęściej wtórne, pojawiające się                 
w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy wybranych elementów 
środowiska w wymiarze ponadlokalnym,  

• oddziaływanie neutralne – (brak wpływu albo znikomy wpływ) tj. oddziaływanie 
nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku, oznaczone na 
załączniku graficznym literą B, 

• oddziaływanie negatywne (znaczna uciążliwość) oznaczone na załączniku 
graficznym literą C - oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki 
środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 
ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia,  

• oddziaływanie znacząco negatywne (duża uciążliwość) oznaczone na załączniku 
graficznym literą D – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych 
parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności 
gatunków, bariery dla migracji, istotne zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych. 

 
 Poniżej przedstawiono opisową analizę i ocenę przewidywanych skutków 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, mogących być rezultatem realizacji 
projektu Zmiany Studium. W toku analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące               
do minimalizacji potencjalnych negatywnych oddziaływań. 
 Należy jednak podkreślić, iż – z uwagi na specyfikę dokumentu - rozważania będące 
przedmiotem niniejszej Prognozy mają charakter jedynie hipotetyczny. Studium nie stanowi 
podstawy do wydawania decyzji realizacyjnych, samo w sobie takich skutków bezpośrednio 
nie powoduje. Właściwa ocena realizowanych przedsięwzięć dokonywana może być dopiero 
na etapie procedur oddziaływania na środowisko oraz tworzenia projektu technicznego 
warunkującego realizację inwestycji. 
 Poniższe opisy są zasygnalizowaniem problematyki, która winna zostać rozpatrzona 
przy ocenie poszczególnych zamierzeń i stanowi propozycję dotyczącą metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu. W uzasadnionych przypadkach 
zawarto również propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem projektowanego dokumentu. 
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6.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu Zmiany Studium na powierzchnię ziemi                           
i krajobraz 

 
 W rozdz. 3.1.13. został omówiony urozmaicony krajobraz terenu objętego Zmianą 
Studium. Zaznaczono, że na terenie województwa świętokrzyskiego nie został opracowany                
i uchwalony przez Sejmik Województwa audyt krajobrazowy, o którym mowa w ustawie                  
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774), w związku z czym brak jest na obecnym 
etapie dokumentu, który wskazywałby cenne/priorytetowe krajobrazy i określał wskazania 
dot. ochrony walorów krajobrazu.  
 
Droga ekspresowa S-74 

 Według dokumentacji dot. projektowanej drogi ekspresowej S-74 teren objęty Zmianą 
Studium znajduje się w kilometrażu ok. 111 km do 120 km. Etap realizacji inwestycji wiązać 
się będzie z pracami ziemnymi, które trwale zmienia ukształtowanie terenu. W czasie 
realizacji inwestycji będą prowadzone roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów               
i kształtowaniem nasypów. Humus wykorzystywany będzie do budowy nasypów i niwelacji 
terenu, a nadmiar ziemi zagospodarowany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.               
W przypadku zanieczyszczonej ziemi będzie ona zagospodarowana zgodnie z zasadami 
gospodarowania odpadami a masy ziemne nie będą rozplantowane na terenach siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków. Ziemia używana do prac ziemnych nie może przekraczać 
standardów jakości środowiska w zakresie jakości gleby i ziemi. Zaplecze budowy wraz                     
z bazą transportowo-sprzętową należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji 
zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować.  
 Planowane przedsięwzięcie spowoduje zmiany w krajobrazie o charakterze 
nieodwracalnym. Jak wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOO.I-
4200.1.2012.MGN.37, WOO-I.4200.2.2015.MGN.17 z dnia 19.06.2017 r.) planowana droga 
ekspresowa (na całym odcinku Cedzyna - Łagów - Jałowęsy) w przeważającej części 
przebiegać będzie na nasypie o wysokości od ok. 1,0 m do ok, 16,1 m - na odcinku               
ok. 28,9 km, natomiast na odcinku ok. 12,2 km w wykopie o głębokości od ok. 1,1 m               
do 5,3 m, tylko odcinek ok. 6,7 km poprowadzony zostanie po terenie. Jak stwierdzono             
w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach cyt. Planowana inwestycja 
przebiega przez otwarte tereny pól, łąk oraz obszary nieużytków oraz tereny zadrzewień 
śródpolnych. Projektowane obiekty inżynierskie (przejazdy, wiadukty, węzły) oraz obiekty 
towarzyszące funkcjonowaniu drogi (Miejsca Obsługi Podróżnych) spowodują zachwianie 
równowagi w istniejącym krajobrazie, a tym samym przyczynią się do przekształcenia 
istniejącego krajobrazu. Projektowana droga S-74 będzie elementem nowym w krajobrazie, 
zaburzając jego dotychczasowy układ. Elementem infrastruktury drogowej, który będzie miał 
duży wpływ na postrzeganie krajobrazu, będą ekrany akustyczne oraz wysokie nasypy. Ekrany 
akustyczne ze względu na swoją wysokość są widoczne z daleka zamykając perspektywę                
na dalszy krajobraz, dlatego ważne jest, z jakiego materiały są wykonane i w jakiej 
kolorystyce. Wpływ na krajobraz rolniczy wystąpi w przypadku poprowadzenia drogi 
ekspresowej na nasypach oraz w miejscach gdzie drogi przecinające planowaną drogę będą 
poprowadzone na wiaduktach nad projektowaną trasą. Biorąc pod uwagę powyższe należy 
stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie będzie wpływać na zmianę krajobrazu.  
 
Obwodnica Łagowa  
 Projektowana obwodnica Łagowa została poprowadzona przez tereny rolne, nieużytki, 
obszary dolin rzecznych oraz przez tereny niezabudowane. Inwestycja wiąże się z zajętością 
znacznej powierzchni terenu biologicznie czynnego poza istniejącym pasem drogowym                    
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w związku z prowadzeniem drogi po nowym śladzie, budową infrastruktury, poszerzeniami 
oraz korektą łuków, wycinką drzew oraz nasadzeniami zieleni.  
Wpływ na krajobraz oceniono na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji                   
o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ. 6220.9.2016 z dnia 17.01.2017 r.) cyt.: Jak 
wynika z zamieszczonej w karcie analizy przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia 
walorów krajobrazowych, przekształcenia będą miały charakter lokalny, a elementy 
zagospodarowania zaliczone do instalacji niskich, nie będą negatywnie oddziaływały                   
na krajobraz znajdujący się w sąsiedztwie. Prowadzona po nowym śladzie obwodnica 
Łagowa zostanie częściowo wkomponowana w krajobraz dzięki planowanym nasadzeniom 
drzew.  
 
Urządzenia fotowoltaiczne 

 W projekcie Zmiany Studium wyznaczono teren, w którym ustala się możliwość 
lokalizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW w zachodniej części obrębu 
Łagów. Budowa urządzeń fotowoltaicznych będzie wiązała się, jak każde przedsięwzięcie,                
z oddziaływaniem na środowisko. Strefa ochronna związana z instalacjami OZE związana               
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, została 
wyznaczona po granicach terenu Pfo. Przewiduje się bowiem, że oddziaływanie to będzie się 
ograniczało przede wszystkim do nieruchomości, na których dana inwestycja będzie 
zlokalizowana.  
 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani 
przenoszeniem mas ziemnych. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych nie spowoduje 
zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać                         
na warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne montowane są w sposób nieinwazyjny, 
metodą nabijania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu. Realizacja 
montażu ogniw słonecznych nie będzie się wiązała z usuwaniem humusu i ingerowaniem                 
w grunt. Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zatem robót gruntowych i wylewania 
fundamentów.  
 Urządzenia fotowoltaiczne będą oddziaływały na krajobraz w skali lokalnej. Są to 
konstrukcje stosunkowo niskie (najczęściej nie przekraczające 3 – 5 m wysokości). Niemniej 
jednak ze względu na ich stosunkowo gęste ustawianie, przysłaniają widok obserwatorom 
znajdującym się na ziemi na tej samej wysokości. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że teren 
przeznaczony na omawiane zagospodarowanie bezpośrednio sąsiaduje od północy                            
z  wyznaczonymi już w obowiązującym studium z 2010 r. terenami aktywności gospodarczej 
(oznaczenie UPP) przeznaczonymi na działalność produkcyjną, usług składów i magazynów. 
Zatem dla obserwatora znajdującego się od strony północnej, w tym użytkownika drogi 
krajowej Nr 74, farma nie będzie praktycznie widoczna, ponieważ będzie w perspektywie 
przysłonięta zabudową produkcyjną, składami i magazynami. Od wschodu teren Pfo  
graniczy z planowaną obwodnicą Łagowa, nie sąsiaduje zatem bezpośrednio z zabudową 
mieszkaniową. Od zachodu znajduje się kompleks leśny (brak szlaków turystycznych                   
lub  ścieżek dydaktycznych w tej części lasu), na południe znajdują się tereny rolnicze. 
Zważywszy na powyższe należy uznać, że wyznaczona lokalizacja farmy fotowoltaicznej nie 
będzie w sposób istotny zakłócać krajobrazu.  
 
Gazociąg wysokoprężny  
 Realizacja planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia nie wpłynie w sposób 
znaczący na powierzchnię ziemi z uwagi na charakter tej inwestycji, związany                                    
z umiejscowieniem gazociągu pod powierzchnią ziemi. Istotna ingerencja nastąpi na etapie 
budowy i związana będzie z wykopami, co spowoduje likwidację lokalnych geobiocenoz, 
zadrzewień oraz siedlisk na linii wykopu. Działania dewastacyjne na etapie realizacji będą 
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jednak krótkotrwałe i bezpośrednie, a zostaną zrekompensowane na etapie eksploatacji 
inwestycji.  
 Nie przewiduje się również aby planowana inwestycja przyczyniła się do znaczących 
zmian w krajobrazie. Gazociąg będzie bowiem usytuowany w ziemi, a po zakończeniu prac 
teren pozostanie przywrócony do stanu pierwotnego (zakopanie wykopu), w związku z czym 
zagospodarowanie obszaru nie ulegnie istotnej zmianie. Ponieważ w obowiązkowych strefach 
kontrolowanych ustala się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, można nawet mówić              
o korzyści dla krajobrazu z uwagi na pozostawienie w tych strefach terenów otwartych.  
 
Zbiornik wodny  
 Projektowany zbiornik wodny na rzece Łagowicy wyznaczony w Zmianie Studium             
w sołectwie Nowy Staw został przeniesiony z obowiązującego studium z 2010 r., w którym 
obejmuje grunty wsi Duraczów i Nowy Staw. Jak wskazano w prognozie z 2010 r. cyt. 
powierzchnia nie przekroczy 20,0 ha, średnia głębokość 3,00m, a pojemność wyniesie            
ok. 600 000m3. Jego główną funkcją będzie zwiększenie retencyjności terenu gminy, regulacja 
przepływów rzeki Łagowicy oraz ochrona przed powodzią terenów położonych poniżej 
zbiornika. Wobec czego zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147, z późn.zm.) inwestycja ta stanowić będzie 
cel publiczny.  
 Jak każda inwestycja, zbiornik może oddziaływać również negatywnie na środowisko. 
Przed realizacją zbiornika wodnego konieczne jest więc przeprowadzenie wszechstronnych 
badań dla ustalenia, jaki będzie miał wpływ wybudowany zbiornik na środowisko. Badania te 
powinny dotyczyć przede wszystkim, wpływu zbiornika na florę, faunę, klimat, wpływu 
zbiornika na tereny przyległe podlegające stałemu i okresowemu podtopieniu, zjawiska 
osuwiskowe i abrazyjne powstające po spiętrzeniu zbiornika oraz zjawiska cofkowe. 
Działaniami technicznymi i organizacyjnymi powinno się doprowadzić do takiej sytuacji, aby 
ten negatywny wpływ był jak najmniejszy.  
 Generalnie realizacja zbiornika wiąże się z budową zapory, co wiąże się z ingerencją 
w lokalne ukształtowanie terenu. Degradacji ulegną występujące tam gleby. Zbiornik wodny 
znacznie zmieni otoczenie najbliższej okolicy - w krajobrazie pojawi się bowiem całkiem 
nowy element, który uatrakcyjni i wzbogaci krajobraz. Należy zaznaczyć, że zbiorniki wodne 
stwarzają również możliwość turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania przyległych 
terenów, zwiększają walory krajobrazowe regionu i zapewniają rozwój infrastruktury 
technicznej strefy przyzbiornikowej.  
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny aktywności gospodarczej 
 Wskazane w Zmianie Studium poszerzenia zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
stanowią kontynuację istniejącej zabudowy. Realizacja zabudowy związana jest                       
z wykonaniem fundamentów tj. ingerencji w grunt, co ma jednak charakter lokalny 
(ograniczony do miejsca budowy obiektu). W odniesieniu do krajobrazu należy zaznaczyć,             
że każdy obiekt budowlany stanowi nowy element w krajobrazie. W zależności od jego 
gabarytów (zwłaszcza wysokości) może w różnym stopniu wpływać na odbiór przestrzenny – 
im budowla jest wyższa (szczególnie jeśli stanowi dominantę w stosunku do sąsiadujących 
obiektów) trzeba mówić o większych zakłóceniach w krajobrazie. Ustalenia Zmiany Studium 
zawierają jednak wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych terenów zabudowy.  
Dodatkowo należy zauważyć, że w centrum miejscowości gminnej wyznaczona jest strefa A 
ochrony konserwatorskiej (zespół staromiejski) założenie urbanistyczne - śródmieście (nr rej. 
A495 z 1.12.1956).  
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Eksploatacja odkrywkowa 

 Przekształcenie powierzchni terenu i krajobrazu przy eksploatacji odkrywkowej jest 
nieuniknione. Związane jest z: 
- powstaniem wyrobisk wgłębnych, 

 - usypaniem  hałd zwałowych,  
- rekultywacją terenów poeksploatacyjnych. 
Prowadzona obecnie oraz przyszła eksploatacja kopalin doprowadzi do istotnego naruszenia 
powierzchni ziemi, usunięcia pokrywy roślinnej oraz w znaczny sposób przekształci 
krajobraz. Obszary istniejących kopalni stanowią już obecnie krajobraz zdegradowany. 
Kopalnie zlokalizowane są na wschód od msc. gminnej Łagów.  Z kolei wskazane                     
w projekcie Zmiany Studium tereny potencjalnych eksploatacji (oznaczenie PG/p)                
po uzyskaniu koncesji będą bezpośrednio związane z istniejącymi już tu eksploatacjami 
stanowiąc kontynuację istniejącej funkcji. Planowane poszerzenie eksploatacji spowoduje 
zwiększenie powierzchni terenów zajętych pod działalność kopalni. Charakter ingerencji 
będzie zatem taki sam jak obecnie. Przy właściwej rekultywacji tych terenów zmiany                            
w krajobrazie nie będą powodować negatywnych odczuć przez ludzi. W związku                        
z powyższym również zmiany linii krajobrazowych spowodowane przez zwałowiska nie 
powinny być istotne. Pod względem krajobrazowym także zmiany w szerszej skali będą 
niewielkie, nie będą powodowały zaburzenia widoku istniejących ciągów pagórów.  
 Eksploatacja złóż i późniejsza rekultywacja terenów poeksploatacyjnych doprowadzi 
do trwałej zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych. Po przeprowadzeniu rekultywacji 
mogą wzrosnąć walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu. Należy także pamiętać, iż na 
terenach nieużytkowanych rolniczo i tak następuje sukcesja przyrodnicza w kierunku leśnym 
(ewentualnie w przypadku dobrze nasłonecznionych i przesuszanych terenów może 
postępować proces stepowienia).  
 Ponadto można przypuszczać, że w końcowym efekcie obecne i planowane 
zagospodarowanie dot. eksploatacji kopalin może mieć również pozytywne skutki 
krajobrazowe. Zrekultywowane tereny pokopalniane mogą wzbogacić krajobraz gminy                   
i mogą stać się osobliwością na skalę regionalną - dzięki tym działaniom udostępnione mogą 
zostać np. nowe unikalne odsłonięcia geologiczne o wysokich walorach przyrodniczych, 
naukowych i dydaktycznych.  
Podumowują wpływ kopalni na powierzchnie ziemi i krajobraz związany jest z: 

 przekształcenie naturalnej powierzchni ziemi w granicach udokumentowanych złoża, 
 wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów rolnych w obszarze potencjalnego 

oddziaływania zakładu, zwanego terenem górniczym, 
 dewastacja i degradacja wierzchniej próchniczej warstwy gleby terenu górniczego, 
 wprowadzenie zmian naturalnych form krajobrazu poprzez utworzenie negatywnej 

(wklęsłej) formy antropogenicznej terenu i wypiętrzonych terenów zwałowisk  mas 
ziemnych i skalnych.   

- - - - - - - - - - - - 
 
Oddziaływanie bezpośrednie: 

-  likwidacja pokrywy glebowej - długoterminowe, stałe, lokalne; 
- tworzenie sztucznych form w ukształtowaniu powierzchni (eksploatacja, hałdy, nasypy, 
 wykopy) - długoterminowe, stałe;   
- możliwość zaburzenia dotychczasowych linii krajobrazowych (trasy komunikacyjne, 

zabudowa) - długoterminowe, stałe;  
- nowe elementy krajobrazu – urozmaicenie (zbiornik wodny), degradacja (zabudowa, drogi) - 

długoterminowe, stałe.  
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Oddziaływanie pośrednie: 

-  rekultywacja terenów poeksploatacyjnych - długoterminowe, wtórne.  
Charakter oddziaływania – negatywny/pozytywny.  
 

 
6.2. Wpływ realizacji ustaleń Zmiany Studium na wody powierzchniowe i podziemne 

 
Droga ekspresowa S-74 

           Jak wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOO.I-
4200.1.2012.MGN.37, WOO-I.4200.2.2015.MGN.17 z dnia 19.06.2017 r.) presje związane            
z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na stan wód będą nieznaczące zarówno na 
etapie budowy jak i eksploatacji. 

Na etapie budowy może być widoczny wpływ przedsięwzięcia na elementy 
biologiczne takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrofity oraz makrobezkręgowce bentosowe, 
co może powodować krótkotrwałe pogorszenia stanu siedlisk oraz wpływać na elementy 
fizykochemiczne z uwagi na okresowy wzrost zanieczyszczeń w postaci zawiesiny mineralnej 
i powodować czasowe pogorszenie warunków tlenowych. Biorąc pod uwagę harmonogram 
prac, rozłożenie ich w czasie oraz wprowadzone zabezpieczenia nie przewiduje się 
pogorszenia aktualnego stanu wód. Umocnienie brzegów cieków  
w obrębie wylotów kanalizacji wykonać z wykorzystaniem elementów naturalnych typu: 
narzut kamienny, materace faszynowe. 

Jak wynika z raportu zastosowanie zbiorników retencyjnych i retencyjno- 
infiltracyjnych spowoduje rozłożenie w czasie jednorazowego maksymalnego odpływu wód 
deszczowych do odbiornika, Jak wykazano nie przewiduje się wiec istotnego wpływu na 
dynamikę przepływu i reżim hydrologiczny JCWP. 
 Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z koniecznością odprowadzenia wód                 
z odwodnienia drogi. System odwodnienia drogi S-74 oparto głównie na rowach trawiastych        
i zbiornikach retencyjnych lub retencyjno-infiltracyjnych. Na odcinkach przebiegających 
przez tereny zabudowane oraz przy węzłach przewidziano kanalizację deszczową. Przed 
wprowadzeniem wód z odwodnienia drogi do wód powierzchniowych zastosowane zostaną 
urządzenia oczyszczające. Ponadto urządzenia oczyszczające zostaną zastosowane w 
miejscach lokalizacji zbiorników retencyjnych i, retencyjno-infiltracyjnych, w miejscach 
kolizji z ciekami wodnymi, Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych i Miejscach Obsługi 
Podróżnych. Jak wynika z dokumentacji wody opadowe i roztopowe będą spełniać warunki 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 
Wprowadzone zabezpieczenia na etapie budowy zabezpieczą wody podziemne przed 
przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód. 
Reasumując realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie stanowić 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły. Nie stwierdzono, aby realizacja inwestycji pociągnęła za sobą 
modyfikacje fizycznych charakterystyk części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu 
części wód podziemnych, które to zmiany mogłyby skutkować pogorszeniem stanu części 
wód powierzchniowych lub podziemnych. 
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Obwodnica Łagowa  
Wpływ na wody oceniono na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji                   

o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ. 6220.9.2016 z dnia 17.01.2017 r.), 
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo do rowów przydrożnych 

trawiastych, a w rejonie  skrzyżowań i innych miejsc, gdzie brak jest  możliwości  wykonania 
rowów  otwartych – do kanalizacji deszczowej. Pochylenie skarp rowów określono na 1:1,5. 
Skarpy i dna rowów w miejscach wlotów i wylotów przepustów będą w razie konieczności 
umocnione, podobnie jak miejsca odprowadzenia wód z rowów do rzek. Parametry 
projektowanych rowów  oraz przepustów będą tak dobrane, aby nie doprowadzić do zmian 
stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Rowy trawiaste utrzymywane będą 
we właściwym  stanie poprzez systematyczne koszenie. 
Odbiornikami wód opadowych będą rowy oraz rzeki Łagowianka w km ok. 0+170, Sosna                   
w km ok. 0+400, ciek bez nazwy w km ok. 2+080 oraz Dopływ z Woli Łagowskiej w km 
4+013. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będzie realizowane na warunkach 
pozwolenia wodnoprawnego. 

Wody opadowe i roztopowe ze szczelnej nawierzchni planowanych miejsc 
postojowych zostaną zebrane systemem kanalizacji deszczowej, oczyszczone do wymaganych 
parametrów w osadniku i separatorze i odprowadzone do rowu przydrożnego. 

 
Urządzenia fotowoltaiczne 

           Tego typu inwestycje nie wpływają  na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 
podziemnych. 
 
Gazociąg wysokoprężny  
          Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko wód powierzchniowych                           
i podziemnych będzie miało charakter okresowy oraz lokalny, związany ściśle z miejscem                   
i czasem prowadzenia robót polegających na tworzeniu lub zasypywaniu wykopów, 
przekraczaniem przeszkód oraz przeprowadzaniu prób szczelności gazociągu i zaniknie ono 
zaraz po zakończeniu prac budowlano - montażowych 
 
Zbiornik wodny  
          Na etapie budowy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód 
powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego 
stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może również dojść w wyniku 
niewłaściwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji 
sprzętu. W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia należy tak zorganizować prace, by 
ograniczyć przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy. Sprzęt 
techniczny powinien posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Szczególną 
ostrożność należy zachować w obrębie samego zbiornika małej retencji. W rejonie tym należy 
maksymalnie ograniczyć prace z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mogących w wyniku 
awarii spowodować zagroŜenie spływu substancji niebezpiecznych. Punkty tankowań                       
i napraw oraz składy paliw i innych produktów niebezpiecznych powinny być zlokalizowane 
poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków. 
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny aktywności gospodarczej 
        Realizacja projektu Zmiany studium w zakresie wprowadzenia terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową, tereny aktywności gospodarczej wiązać się będzie z powstaniem 
pewnej ilości ścieków bytowo - gospodarczych, przemysłowych i odpadów komunalnych 
oraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. W konsekwencji zwiększy się ilość 
ścieków bytowych i  przemysłowych odprowadzanych do środowiska i ilość wytwarzanych 
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na terenie gminy odpadów. Mogą one stanowić w pewnym stopniu zagrożenie dla środowiska 
wodnego – wód podziemnych poprzez infiltrację z powierzchni zanieczyszczeń i wód 
powierzchniowych poprzez spływy obszarowe.  

To potencjalne zagrożenie zostanie wyeliminowane poprzez konsekwentną realizację 
przyjętych w zmianie studium ustaleń w zakresie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
dla tych terenów z odprowadzeniem wytwarzanych ścieków na oczyszczalnię ścieków 
zgodnie z opracowaną koncepcją skanalizowania gminy. Dopuszcza się indywidualne 
rozwiązania polegające na gromadzeniu ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i okresowo wywożone wozami 
asenizacyjnymi do punktu zlewnego na oczyszczalnie ścieków oraz budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków do uszczegółowienia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Wody opadowe lub roztopowe traktowane jako ścieki (zanieczyszczone)                   
i ścieki pochodzące z z procesów technologicznychi i przemysłowe powinny być oczyszczone 
przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi. Należy 
zwrócić uwagę na sprawność i szczelność systemów kanalizacyjnych w kontekście 
zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wód gruntowych i powierzchniowych. 
Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na obszarze zmiany 
studium zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu.  

 Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań indywidualnych w zakresie 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg zgodnie z przepisami odrębnymi  do 
czasu budowy sieci kanalizacji deszczowej poprzez odprowadzanie ich powierzchniowo po 
terenie i dalej do systemu rowów odwadniających zgodnie z naturalnym spadkiem terenu po 
wcześniejszym ich podczyszczeniu. 

Teren zmiany studium położony jest poza strefami ochrony od ujęć wód podziemnych.  
W celu eliminacji negatywnego oddziaływania nowego zainwestowania na środowisko 

wodne, istotne będzie przestrzeganie zapisów dotyczących unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.  

Sposób selektywnego magazynowania odpadów w odpowiednich pojemnikach oraz 
ograniczanie czasu magazynowania zapewnia ochronę gruntu i wody przed potencjalnym 
niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancjami wymywanymi z odpadów wytworzonych 
na terenie inwestycji. 
      Spełnienie powyższych warunków nie spowoduje zagrożeń jakości wód podziemnych                  
i powierzchniowych.  

 

Eksploatacja odkrywkowa 

 eksploatacja złóż prowadzona jest w warstwie suchej złoża z pozostawieniem minimum 
2,0 m półki ochronnej nad średnim położeniem zwierciadła wody poziomu dewońskiego, 
bez odwadniania. 

 jedynymi wodami spływającymi do wyrobiska będą wody opadowe – roztopowe, nie 
nastąpią dopływy wód podziemnych. Wody te będą w sposób naturalny wsiąkać                     
w podłoże, a w sytuacjach większych opadów ich nadmiar będzie zbierany w rząpiach                   
na dnie wyrobisk eksploatacyjnych. Wody będą wykorzystywane dla potrzeb własnych 
zakładów tj. m. in. do zraszania dróg technologicznych, wewnętrznych. Wody opadowe    
ze zwałowisk nie będą powodować szkodliwych zmian stanu wody na gruntach 
sąsiednich, gdyż ze względu na dużą przepuszczalność gruntu, wody te będą wsiąkać            
w ich podłoże (nagromadzone warstwy mas ziemnych i skalnych). Nasadzenie roślin,      
w tym traw będzie powodować zwiększenie retencji wodnej i stanowić czynnik 
ograniczający spływ. W granicach kopalni są wykonane do zbierania wód opadowych              
i roztopowych, które maja znaczenie jedynie w czasie deszczy nawalnych, nagromadzone 



-129 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

wody infiltrują w głąb gruntu. Natomiast w obrębie zaplecza i zakładów przeróbczych 
wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo, nie powodując zmian stanu wody 
skutkujących szkodą dla gruntów sąsiednich. 

 monitorowanie poziomu zwierciadła wód podziemnych w trakcie prowadzenia wydobycia  
 

Odpady 

 W kopalniach powstają jedynie odpady wydobywcze. Są nimi nie zanieczyszczone 
masy ziemno - skalne zaklasyfikowane jako odpady związane z przeróbką kopaliny                      
do podgrupy 0104. W obszarze kopalni generowane są odpady związane z utrzymaniem                    
i konserwacją sprzętu urabiającego i zwałującego odpady. W związku ze stosowaniem              
w kopalniach maszyn i urządzeń, a co za tym idzie koniecznością ich konserwacji                            
i przeglądów powstawały będą odpady niebezpieczne (m. in. z grupy 13 – oleje odpadowe                
i odpady ciekłych paliw, z grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny                            
do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach) oraz             
z grupy 16 – odpady nieujęte w innych grupach oraz inne niż niebezpieczne. Będą one 
magazynowane na terenach zakładów górniczych w pojemnikach przystosowanych                       
do gromadzenia danego rodzaju odpadu, w miejscach na ten cel przeznaczonych, poza 
wyrobiskami. Wszystkie odpady powstające na terenie kopalni winny być segregowane                        
i magazynowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodno – 
gruntowego, w obrębie zapleczy socjalno – biurowych. Inwestor winien zapewnić odbiór 
wszystkich wytworzonych na terenie prowadzonej działalności odpadów przez podmioty 
posiadające stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 

Przewiduje się oddziaływania bezpośrednie długoterminowe, trwałe, negatywne                             
(z przewagą małoznaczących, rozumiane jako zauważalne, nie powodujące istotnych zmian 
ilościowych i jakościowych), pozytywne (bezpośrednie – poprzez wykorzystanie w przyszłości 
kanalizacji i oczyszczanie ścieków, w konsekwencji eliminacja odprowadzania zanieczyszczeń 
w sposób rozproszony), brak oddziaływań znacząco negatywnych.  
     
 

6.3. Wpływ realizacji ustaleń Zmiany Stadium na stan czystości powietrza 
atmosferycznego, klimat akustyczny – hałas 

 
Identyfikacja głównych źródeł hałasu  
- trasy komunikacyjne, w tym projektowane: droga ekspresowa i obwodnica Łagowa;  
- przemysł wydobywczy (eksploatacja odkrywkowa)  
- istniejące i planowane zakłady przemysłowe 

- obiekty usługowe 

 
Eksploatacja odkrywkowa 

Kopalnie powodują powstawanie i emitowanie do środowiska zanieczyszczeń stałych               
i gazowych i będą to: 
- zanieczyszczenia pyłowo – gazowe  
- emisja hałasu  
- odpady 

 
Zanieczyszczenie powietrza (pyłowo – gazowe)   
Źródła zanieczyszczeń powietrza w fazie eksploatacji związane są z procesami urabiania 
złoża, przeróbki złoża oraz procesów transportowych. Główne procesy technologiczne 
prowadzone na terenie kopalni związane są z powstaniem emisji pyłów, zaś z pracy urządzeń 
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i pojazdów (ładowarki, koparki, samochody technologiczne, ciężarowe, spycharki oraz 
wiertnice) powstają typowe zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach 
pojazdów i maszyn roboczych. Stanowią źródła emisji  do powietrza głównie o charakterze 
niezorganizowanym. Źródła emisji zorganizowanej stanowią kotły grzewcze często na paliwo 
stałe wykorzystywane na potrzeby zapleczy biurowych. 

 
W celu zmniejszenia tych oddziaływań na środowisko w tym zanieczyszczeń pyłowych 
istotne jest:  
 stosowanie instalacji zraszających na zakładach przeróbczych (skuteczna redukcja pyłu  

do 50%. 
 Zapewnienie odpowiedniej wilgotności kruszywa nie spadającej poniżej 1,5%  
 zraszanie dróg w obrębie kopalni  
 wykorzystywanie dróg wewnętrznych i technologicznych odpowiednio utwardzanych  
 sukcesywne obsiewanie miejsc zwałowisk nadkładu  
 zraszanie stożków kruszywa i formowanie stożków magazynowych i zapewnienie cienia 

aerodynamicznego 

 zmniejszenie prędkości ruchu pojazdów po kopalni do prędkości marszowej tj. do ok. 10 
km/h. 

 stosowanie ekologicznych źródeł energii do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 

 
Emisja hałasu 

           Na terenie zakładów górniczych źródłem hałasu będzie wyłącznie funkcjonowanie 
urządzeń eksploatujących złoże i zwałujących nadkład oraz ruch pojazdów po terenie kopalni 
i drogach dojazdowych do zakładu, Będą występować punktowe, ruchome i liniowe źródła 
hałasu. Należą do nich: 
 mobilne zakłady przeróbcze, 
 stacjonarne zakłady przeróbcze, 
  zakłady produkcji mączki wapiennej, przemiałownie 

 ruchome źródła hałasu – transport technologiczny w skład którego wchodzą ładowarki, 
koparki, samochody technologiczne, ciężarowe, spycharki, wiertnice, 

 źródło hałasu impulsowego związane z zastosowaniem metod strzałowych 

 
Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz  pyłów i gazów będzie zmienne w czasie                     
i uzależnione od poziomu eksploatacji. 
 

Funkcjonujące w ramach kopalni wały ochronne z mas ziemnych oraz zwałowiska  
mas ziemnych i skalnych przyczyniają się do ograniczenia uciążliwości w zakresie hałasu            
i zanieczyszczeń powietrza na tereny pobliskiej zabudowy. 

 
Projektowane drogi  (droga ekspresowa S-74 i obwodnica Łagowa) 

 Prace związane z budową dróg wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego 
źródłem będzie praca maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego. Hałas będzie miał zasięg 
lokalny, prace wykonywane będą tylko w porze dziennej. W okresie realizacji 
przedsięwzięcia wystąpią również uciążliwości związane z emisją do powietrza substancji              
z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów oraz 
maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Będą one minimalizowane poprzez 
zastosowanie urządzeń i maszyn w pełni sprawnych i właściwą organizację pracy. Pylenie 
wtórne należy ograniczać m.in. poprzez zraszanie nawierzchni wodą podczas suchej                
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i wietrznej pogody oraz przykrywanie plandekami skrzyń załadunkowych samochodów 
transportujących materiały sypkie. 
 
 
Gazociąg wysokoprężny  
 Realizacja inwestycji związanej z budową planowanego gazociągu wysokiego 
ciśnienia będzie wiązała się ze wzrostem poziomu hałasu jedynie na etapie jego budowy, 
którego głównym źródłem będą wykonywane prace przy użyciu maszyn i pojazdów 
ciężarowych. Uciążliwości te będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania 
ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac (+/-100 m). Eksploatacja 
gazociągu nie wiąże się z emisją hałasu.  
 

 
6.4. Wpływ realizacji ustaleń Zmiany Studium na różnorodność biologiczną, roślinność  

i zwierzęta 

 
 Siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt (w tym gatunki chronione) 
występujące na terenie objętym Zmianą Studium zostały omówione w rozdz. 3.1.7. i 3.1.8.  
 Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w granicach 
opracowania obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów w myśl art. 6 ust. 1 
pkt 10 w/w ustawy. Projektowane zagospodarowanie terenu nie może łamać zakazów, o 
których mowa w art. 51 i art. 52  ustawy. Jednocześnie, mimo że dla części planowanych 
przedsięwzięć zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach należy 
zaznaczyć, że decyzje te nie zezwalają na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku 
do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają 
inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z 
łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których 
mowa powyżej, tj. wynikających z art. 56 w/w ustawy o ochronie przyrody. 
 Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie ma 
zróżnicowanie siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo lub 
wcale nie przekształconych (naturalnych). Wzajemny układ przestrzenny siedlisk i ich stopień 
odporności różnicuje wartości przyrodnicze i ekologiczne obszaru. Na obszarze opracowania 
występują zarówno siedliska o wysokiej różnorodności tj. siedliska leśne czy podmokłe 
siedliska dolin rzecznych, jak i średnio i mało zasobne siedliska pól uprawnych i zieleni 
towarzyszącej siedzibom ludzkim, oraz ubogie siedliska towarzyszące głównym ciągom 
komunikacyjnym i terenom gospodarczym. Różnorodność biologiczną terenów rolnych 
podnoszą z kolei lokalne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.  
 
Trasy komunikacyjne 

 Eksploatacja sieci transportowej powoduje zanieczyszczanie gleb znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe sprzyjają 
stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie 
szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Należy mieć na uwadze, że 
roślinność w pasie do 50 m od drogi może być tak silnie zanieczyszczona, że nie będzie się 
nadawać nawet dla celów wypasu zwierząt. W bliskich odległościach od tras 
komunikacyjnych istotny może być wpływ zanieczyszczeń pyłowych pokrywających 
roślinność warstwą izolującą, ograniczającą dopływ promieni słonecznych i zakłócającą 
proces fotosyntezy oraz inne funkcje metaboliczne.  
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 Szkodliwe oddziaływanie tras komunikacyjnych na zwierzęta wynika zarówno z 
bezpośredniego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na ich organizmy, jak również 
pośrednio wskutek spożywania zanieczyszczonych roślin. Wśród innych aspektów należy tu 
wymienić hałas komunikacyjny, możliwość przecinania szlaków migracyjnych i fragmentacji 
siedlisk, jak również wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt. 
 Dwie największe inwestycje drogowe projektowane na terenie Zmiany Studium to 
droga ekspresowa S-74 oraz obwodnica Łagowa. Dla przedsięwzięć tych zostały wydane 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym procedura dla drogi ekspresowej 
obejmowała sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Celem postępowania, w 
którym wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest możliwe najlepsze 
zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, należy 
zatem uznać, że przestrzeganie wskazanych w tych decyzjach  warunków i działań 
zabezpieczy stan środowiska przyrodniczego podczas realizacji omawianych dróg.   
 
Droga ekspresowa S-74 

 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określono warunki wykorzystania 
terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, uwzględniając m.in. 
konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych. Wskazano m.in., że w czasie 
prowadzenia prac przygotowawczych oraz robót budowlanych należy zapewnić 
specjalistyczny nadzór przyrodniczy, w tym: zoologiczny (herpetologiczny, ornitologiczny, 
entomologiczny) oraz botaniczny. Nadzór przyrodniczy obejmować winien kontrolę działań 
zabezpieczających środowisko przyrodnicze na etapie realizacji robót budowlanych.  
 Realizacja inwestycji związana jest ze zniszczeniem stanowisk chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. W trakcie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko 
oceniono, że zniszczenie wyszczególnionych w raporcie stanowisk chronionych gatunków 
roślin i zwierząt nie wpłynie negatywnie na populacje tych gatunków na terenie woj. 
świętokrzyskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody inwestor 
jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku 
do chronionych gatunków.  
 W celu umożliwienia migracji zwierząt średnich i dużych, których szlaki migracji 
przecina analizowana droga wykonane będą przejścia dla zwierząt. Przejścia będą 
wyposażone w infrastrukturę naprowadzającą zwierzęta do przejść w postaci siatek 
naprowadzających, nasadzeń zieleni, a także wyposażone w osłony antyolśnieniowe, zostaną 
zagospodarowane w sposób sprzyjający ich wykorzystaniu przez zwierzęta oraz 
zabezpieczone przed użytkowaniem ludzi. Ogrodzenia ochronne wzdłuż drogi będą płynnie 
łączyć się z przejściami dla zwierząt. Wzdłuż ogrodzeń na długości 100 m (po 50 m w każda 
stronę od osi obiektu) zostaną wprowadzone rzędy gęstych nasadzeń z wykorzystaniem 
roślinności krzewiastej, łączące się z nasadzeniami wzdłuż ekranów przeciwolśnieniowych    
na najściach i na powierzchni przejścia. W obszarze najść na przejścia zostanie także 
wprowadzona roślinność naprowadzająca. W terenie objętym Zmianą Studium zostanie 
zlokalizowane przejście górne w postaci „zielonego mostu” (w km 113+250) – patrz. rozdz. 8 
w zakresie dot. analizy i oceny przewidywanych oddziaływań na drożność korytarzy 
ekologicznych.  
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Rys. Projektowany przebieg drogi ekspresowej S-74 w terenie Zmiany Studium  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   część legendy w zakresie dot. przejść dla zwierząt 
  
  
  

   
 
 
 
 
 

Źródło: Dokumentacja GDDKiA dot. projektowanej drogi ekspresowej S-74  
  

 W odniesieniu do zwierząt małych, w tym płazów; negatywne oddziaływanie 
przedsięwzięcia związane jest z efektem barierowym będącym wynikiem realizacji 
inwestycji. Droga uniemożliwia płazom przejście na drugą stronę w miejsca żerowania, 
zimowania lub odbywania godów. Dla umożliwienia migracji herpetofauny przez drogę,               
w miejscach w których droga przecina szlaki ich migracji, zaprojektowano systemy przejść 
dla płazów tzn. betonowe przepusty połączone z płotkami naprowadzającymi. Zalecane 
przejścia to dwukierunkowe o prostokątnym przekroju, otwarte od ołu, o wymiarach min. 2 m 
szerokości i ok. 1,5 m wysokości, w przypadku zespolenia z ciekami wodnymi będą one 
posiadały suche półki po obydwu stronach.  
 Mając na uwadze zajętość części siedlisk chronionych gatunków motyli w raporcie 
przeanalizowano wpływ inwestycji na populację przeplatki aurinii, czerwończyka nieparka i 
modraszka alokna. Analiza przedstawiona w raporcie wskazała, ze w dalszej odległości od 
śladu planowanej drogi także znajdują się siedliska o cechach właściwych dla w/w gatunków, 
zatem lokalne populacje tych gatunków nie są ograniczone jedynie do stanowisk w 
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
planowanej inwestycji na stanowiska tych motyli określono działania minimalizujące ujemne 
oddziaływania tj. prowadzenie w tych miejscach prac pod nadzorem entomologa, 
oznakowanie siedlisk motyli taśma celem minimalizacji zajętości powierzchni, lokalizację 
dróg dojazdowych, baz materiałowych i zapleczy poza stanowiskami cennych gatunków 
motyli.  
 W przypadku stwierdzenia obecności osobników chomika europejskiego na odcinku 
przebiegającym przez tereny zasiedlone przez ten gatunek w zasięgu oddziaływania prac 
budowlanych nadzór przyrodniczy powinien odłowić za pomocą pułapek żywołownych 
zwierzęta i przenieść je w odpowiednie siedlisko położone poza zasięgiem inwestycji. 
 Z uwagi na występowanie nietoperzy w Jaskini Zbójeckiej - na terenie zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego (ok. km 117+000 - 117+500) prace budowlane w tym rejonie 
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będą prowadzone w sposób niepowodujący negatywnych oddziaływań na nietoperze. W 
trakcie prowadzenia prac wykorzystywany winien być sprzęt o możliwie najniższym 
poziomie emisji hałasu i drgań. Nietoperze wykorzystują struktury liniowe, głównie 
zadrzewienia, a zwiększona śmiertelność na skutek kolizji z pojazdami występuje w 
miejscach przecięcia tych struktur z drogami. Do Jaskini Zbójeckiej od strony północnej 
prowadzą dwie takie struktury: łęg olchowy wzdłuż rzeki Łagowicy i zakrzewienia na dnie 
Wąwozu Dule.  Dlatego w obu tych miejscach planowana jest budowa dolnych przejść dla 
zwierząt, które będą mogły być wykorzystywane przez różne gatunki nietoperzy. Nad 
przejściami zamontowane zostaną lite ekrany, ograniczające płoszenie nietoperzy przez 
światła przejeżdżających pojazdów.  
 Ponadto w decyzji wskazano stosowne terminy wykonywania prac przy realizacji 
drogi związane z ochroną przyrody tj. wycinkę drzew i krzewów - poza okresem lęgowym 
ptaków (od 1 marca do 15 października), zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi humusu 
(wykonać w terminie od 15 sierpnia do 15 października), wszelkie prace związane                          
z ingerencją w skarpy i dno cieków wodnych - poza okresem tarła ryb  (tj. poza okresem                
od 1 marca do 30 kwietnia).  
 Dodatkowo określono także, iż osoby sprawujące nadzór przyrodniczy nad realizacją 
inwestycji, podczas prowadzonych prac, winny zwracać szczególną uwagę na lokalizacje,                
w których w przeprowadzonej (na potrzeby raportu) inwentaryzacji przyrodniczej wykazano 
stanowiska gatunków chronionych (w tym głównie siedliska i miejsca rozrodu płazów).  
Wskazano, iż zajętość tych stanowisk może nastąpić tylko w niezbędnym, minimalnym 
zakresie, a takie miejsca należy oznakować taśmą ostrzegawczą, celem niedopuszczenia                  
do zajętości większej niż wynikającej z potrzeby prowadzonych prac. W takich miejscach nie 
będą lokalizowane zaplecza budowy.  
 
Obwodnica Łagowa  
 W dokonanej na potrzeby inwestycji dot. budowy obwodnicy Łagowa inwentaryzacji 
środowiska przyrodniczego stwierdzono występowanie następujących siedlisk przyrodniczych:  
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - kod 6510, Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny – kod 9170 oraz siedlisko Czerwończyka nieparka. Z wydanej decyzji               
o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ. 6220.9.2016 z dnia 17.01.2017 r.) wynika 
następująco cyt.: Zajętość siedlisk określono na poziomie: siedlisko 6510: 0,2ha w km ok. 
2+060-2+110 oraz 0,18ha w km ok. 4+070, siedlisko 9170: 0,05ha w km ok. 4+000-4+040. 
Zajęcie dotyczyć będzie brzegowych fragmentów płatów siedlisk, bez ich fragmentacji oraz 
zachwiania ich spójności ekologicznej. Siedlisko Czerwończyka nieparka znajduje się w km 
ok. 0+050-0+200. W ramach przedsięwzięcia wykonywany będzie obiekt mostowy 
usytuowany ponad nim. Stała zajętość tego siedliska, związana z koniecznością wykonania 
podpór obiektu mostowego oraz rowów drogowych, wyniesie ok.11,6 ara. W uzupełnieniu z 
dnia 13.12.2016r. wskazano, że w rejonie planowanej obwodnicy optymalne dla tego gatunku 
siedliska zajmują ok. 700 arów, zajętość powyższa stanowiąca maks. 2% w skali regionu 
świętokrzyskiego i areału występowania gatunku Czerwończyk nieparek będzie nieznacząca. 
Oceniono, że siedliska oraz populacje w/w gatunków występujących w sąsiedztwie inwestycji 
są niezagrożone. 
 Ponadto mając na uwadze występujące na analizowanym terenie gatunki chronione 
(patrz. rozdz. 3.1.8.), jak również konieczność zabezpieczenia środowiska przyrodniczego, w 
przywołanej decyzji wskazano działania konieczne dla zapewnienia ochrony fauny i flory 
m.in.: określono terminy części przeprowadzanych prac (usunięcia drzew w okresie 
pozalęgowym, usunięcie wierzchniej warstwy gleby  tj. po okresie rozrodczym zwierząt i 
przed przystąpieniem do przygotowań do zimowania); w obrębie projektowanych obiektów 
mostowych funkcjonować będą przejścia dolne duże dla dużych i średnich ssaków;  



-135 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łagów 
 

możliwość migracji małych zwierząt będzie zapewniona poprzez przejścia zespolone dla 
małych zwierząt, przy których zastosowane zostaną wygrodzenia ochronno-naprowadzające; 
miejsca wzmożonego wkraczania małych zwierząt będą zabezpieczone na czas budowy np. 
siatką lub niewysokimi przegrodami; teren budowy ma być monitorowany pod kątem 
możliwości wchodzenia zwierząt; wykopy przed zasypaniem lub inne miejsca przed 
zamknięciem powinny być kontrolowane, aby zapobiec uwięzieniu lub zabiciu zwierząt, 
zauważone zwierzęta przenoszone w sposób dla nich bezpieczny w dogodne siedliska poza 
zasięg oddziaływania robót. Ponadto wskazano również, że zostaną dokonane nasadzenia 
wzdłuż planowanej obwodnicy Łagowa pełniące funkcję m.in. siedliskową tj. tworzącą 
miejsce gniazdowania, żerowania i schronienia głównie dla ptaków i małych ssaków.  
 
Urządzenia fotowoltaiczne 

 Tereny lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych (oznaczenie Pfo) o mocy 
przekraczającej 100 kW wyznaczono na zachód od Łagowa i na południe od drogi krajowej 
Nr 74 na gruntach użytkowanych obecnie rolniczo. Na wyznaczonym terenie pod lokalizacje 
urządzeń fotowoltaicznych nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków chronionych. 
Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, 
bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących 
potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Funkcjonowanie ogniw 
fotowoltaicznych najprawdopodobniej doprowadzi do zmiany szaty roślinnej – należy 
przypuszczać, że tereny przeznaczone pod ogniwa będą stanowić łąki i pastwiska (teraz grunt 
orny). W przypadku fauny należy spodziewać się ograniczenia przestrzeni – ogniwa zajmują 
stosunkowo dużą powierzchnię. Wpływ na faunę będzie uzależniony od gęstości ustawienia 
poszczególnych paneli. Biorąc jednak pod uwagę powierzchnię planowaną pod ogniwa w 
stosunku do istniejących w okolicy terenów otwartych (na południu), można ocenić, że 
budowa ogniw nie doprowadzi do utraty różnorodności biologicznej. Dodatkowo warto 
zaznaczyć, że teren Pfo od północy graniczy bezpośrednio z wyznaczonymi już w 
obowiązującym studium z 2010 r. terenami działalności gospodarczej.  
 Lokalizacja farm fotowoltaicznych może powodować kolizje ptaków z panelami 
fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia 
lustrzanego będą imitowały taflę wody. Nie jest to odbijanie światła słonecznego, przed czym 
chronią stosowane obecnie w większości paneli warstwy antyrefleksyjne, tylko odbijanie na 
zasadzie lustra elementów otoczenia, np.: chmur. Z publikowanych danych wynika, że 
odbicie światła z modułów fotowoltaicznych jest znacznie mniej intensywne niż w przypadku 
innych materiałów i wynosi mniej niż 30 %, podczas gdy szyby samochodowe odbijają go ok. 
45%. Odbijanie otoczenia na zasadzie efektu lustra przez szklane lub przezroczyste 
powierzchnie jest dobrze rozpoznaną i badaną od wielu lat przyczyną kolizji wielu gatunków 
ptaków, które nie potrafią zidentyfikować takich powierzchni jako przeszkody i ulegają 
kolizjom. Aby zapobiec kolizjom można zastosować rozwiązania tj.: naklejenie białych 
pasków taśmy w pionie i poziomie, w celu „rozbicia” jednorodnej tafli; lokalizacja paneli w 
systemie rozproszonym a nie ciągłym (stosowanie przerw pomiędzy panelami, co powoduje 
efekt „rozbicia” tafli paneli). Problem odbicia może również dotyczyć owadów składających 
jaja w wodzie, które również mogą traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich 
jaja, co w efekcie może oznaczać znaczny spadek sukcesu rozrodczego owadów, a co za tym 
idzie ograniczenie zasobów pokarmowych dla ptaków. Problem ten można wyeliminować 
poprzez stosowanie paneli posiadających białe granice i białe paski podziału, które 
zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych. Powłoka antyrefleksyjna 
pokrywająca panele zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega 
niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym 
panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. 
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Ponadto ptaki, jak i również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez 
zamontowane, stojące na ziemi panele. Inwestycje związane z urządzeniami fotowoltaicznymi 
mogą odznaczać się zjawiskiem zwanym „efektem termicznym”, co może powodować 
zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach), a nawet doprowadzić 
do śmierci termicznej. Jednakże skala założenia oraz środki ochronne samych paneli 
fotowoltaicznych powodują, że oddziaływanie to będzie znikome i nie będzie miało wpływu 
na organizmy żywe.  W celu ograniczenia wpływu na inwestycji na awifaunę należy wszelkie 
prace realizacyjne dostosować do odpowiednich terminów wykonywania prac ziemnych w 
celu zabezpieczenia zwierząt występujących w obszarze inwestycji w okresach ich rozrodu, 
migracji i zimowania. 
 Ogrodzenia farm fotowoltaicznych powinny być ażurowe – umożliwiające migrację 
zwierząt, a konstrukcja stelaży z panelami powinna być wykonana tak, aby umożliwić 
koszenie roślinności pod nimi. Urządzenia do pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych 
źródeł nie będą powodować emisji zanieczyszczeń istotnych z punktu widzenia ochrony szaty 
roślinnej, można więc stwierdzić, że nie wystąpi oddziaływanie inwestycji na ten element 
środowiska (oprócz niewielkiego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej).  
 
Gazociąg wysokoprężny  
 Znaczące oddziaływania na środowisko będą miały prace ziemne i montażowe 
projektowanego gazociągu prowadzone w trakcie jego budowy: wykonanie wykopu i 
usunięcie kolizyjnych drzew i krzewów w pasie montażowym oraz moment rozruchu - 
sprawdzenie szczelności instalacji. Budowa gazociągu wiąże się zatem z naruszeniem 
pokrywy roślinnej w szerokości pasa montażowego. Jednakże na etapie eksploatacji 
inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko ze względu na odtworzenie się flory.  
 
Zbiornik wodny  
 Realizacja zbiornika doprowadzi do naturalnej wymiany gatunków drzew i krzewów 
w strefie przybrzeżnej podlegającej okresowemu podtopieniu, pozostała roślinność 
przyzbiornikowa, podlegać będzie samoczynnej wymianie. Zwiększy się ilość siedlisk           
o charakterze bagiennym i łęgowym. Generalnie zmiany w szacie roślinnej związane będą              
z pojawieniem się roślinności wodnej i nadwodnej w miejsce występującej dotychczas 
roślinności łąkowej.  
 Spiętrzenie zbiornika spowoduje zmianę fauny glebowej, drobnej fauny naziemnej, 
ptaków i zwierzyny łownej. Zwierzyna łowna i ptaki będą migrować na tereny dalej położone 
od zbiornika. Część gatunków, szczególnie bezkręgowców, zginie. Z kolei pojawi się 
siedlisko dla rozwoju ryb, pojawią się również ptaki i zwierzęta wodne.  
 Ponadto po realizacji tej inwestycji należy się spodziewać, że nastąpi rozwój 
zabudowy rekreacyjnej i letniskowej w sąsiedztwie zbiornika (tereny ML). Powyższe 
spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i przekształcenie szaty roślinnej w 
kierunku związanym z indywidualnym zagospodarowaniem poszczególnych działek 
letniskowych (zieleń urządzona).  
 W wyniku analizy należy stwierdzić, że pomimo wystąpienia szeregu zmian w 
środowisku przyrodniczym będących następstwem budowy zbiornika wodnego jego 
realizacja wpłynie korzystnie na zagospodarowanie gminy Łagów. Czynnikiem nadrzędnym 
jest funkcja retencyjna tj. przeciwdziałanie powodziom.  
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej i tereny aktywności gospodarczej 
 Wprowadzenie nowej zabudowy oraz innych obiektów będzie się odbywało głównie 
kosztem terenów rolnych, w związku z czym zmniejszy się powierzchnia biologicznie 
czynna. Nowo wyznaczona zabudowa stanowi w większości kontynuację istniejących struktur 
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osadniczych i wyznaczona została wzdłuż istniejących tras komunikacyjnych. Należy 
podkreślić, że po weryfikacji w Zmianie Studium część terenów zabudowy została wycofana, 
co dotyczy terenów w sołectwie Piotrów. Ingerencja w środowisko związana z realizacją 
zabudowy związana jest głównie z wykopem fundamentów w wyniku czego zniszczeniu 
ulega pokrywa roślinna oraz organizmy żyjące w glebie. Na etapie budowy negatywny wpływ 
na zwierzęta związany jest głównie z pracą maszyn (hałas, wibracje, spaliny). W wyniku 
realizacji zabudowy dotychczasowa roślinność zastąpiona zostanie zielenią urządzoną                       
( ogrody, trawniki).  
 
Eksploatacja odkrywkowa 

  W wyniku działalności zakładów górniczych na początku zniszczeniu ulegnie 
pokrywa roślinna oraz organizmy żyjące w glebie. Zmniejszeniu ulegnie tym samym 
powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenów PG i PGp. Zapylenie związane z 
eksploatacją, transportem i przeróbką może lokalnie powodować pokrycie pyłem 
nadziemnych części roślin. Pył z powierzchni roślin spłukiwany  przez opady atmosferyczne 
będzie sedymentowany w glebie. Działalność kopalni przyczyni się także do zwiększenia 
erozji gruntu. 
 Należy podkreślić, że większość przedsięwzięć związanych z eksploatacją kopalin 
wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Poniżej zamieszczono wnioski z takich postępowań.  
 Z raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie 
wapieni dewońskich z części złoża „Łagów IV” i wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (znak: OŚ.6220.20.2012 z dnia 12.11.2014 r.) wynika, że podczas badań 
terenowych odnotowano w tym terenie kilkadziesiąt gatunków zwierząt bezkręgowych, nie 
zaobserwowano przedstawicieli ssaków, stwierdzono tylko ślady bytowania sarny, lisa oraz 
zająca szaraka. Z gadów stwierdzono tylko jaszczurkę zwinkę. Podczas inwentaryzacji 
przyrodniczej nie odnotowano gniazd, miejsc lęgowych i stałego przebywania ptaków. W 
rejonie przedmiotowej kopalni stwierdzono tylko ptaki przelatujące i żerujące (m.in.: 
grzywacz, szpaki, gawrony, skowronek zwyczajny, kopciuszek, kos, kwiczoł, cierniówka, 
piegża, pokląskwa, potrzeszcz, trznadel zwyczajny, dzwoniec zwyczajny, zięba zwyczajna, 
pliszka siwa, sroka, myszołów, bażant), które jednak występują licznie zarówno w skali 
regionalnej i lokalnej. Ponadto z uwagi na zinwentaryzowane gatunki zwierząt w celu 
umożliwienia im rozrodu oraz migracji na tereny sąsiednie zastosowano w odniesieniu                 
do nich działania zabezpieczające polegające na wykonywaniu prac ziemnych oraz wycinki 
drzew i krzewów w określonych terminach.  
 Według informacji w raporcie dla przedsięwzięcia dot. poszerzenia złoża „Łagów II”   
o złoże „Łagów IIA” (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.10.2013 
wydana dn. 20.03.2014 r.) w zasięgu oddziaływania kopalni zinwentaryzowano gatunki 
zwierząt należące do następujących grup: pajęczaki, owady, gady, ptaki i ssaki. Wśród 
gatunków zwierząt podlegających ochronie stwierdzono m.in. jaszczurkę zwinkę, kilka 
gatunków ptaków (m.in. srokę, wrone siwą) oraz kreta, dlatego w celu umożliwienia im 
rozrodu oraz migracji na tereny sąsiednie zastosowano w odniesieniu do nich działania 
zabezpieczające polegające na wykonywaniu prac ziemnych oraz wycinki drzew i krzewów    
w określonych terminach. Jak wynika z raportu wymienione grupy zwierząt należą               
do pospolitych w skali regionu, a bezpośrednia bliskość innych kopalni oraz charakter 
użytkowania terenu sprawiają, iz teren przeznaczony pod wydobycie nie stanowi miejsca 
dogodnego do zasiedlania przez zwierzęta. Ponadto wiele z tych zwierząt nie występuje                
tu stale, lecz jako gatunki przechodnie lub zalatujące (np. ptaki). Pomimo, iż dojdzie               
do zajęcia siedlisk niektórych gatunków zwierząt występujących na terenie przeznaczonym 
pod wydobycie, to fakt, iż w sąsiedztwie występują siedliska podobne oraz dogodniejsze               
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dla nich (np. pod względem żerowania czy schronień), od tych które występują na terenie 
planowanego zamierzenia pozwala wnioskować, iż zwierzęta będą się na nie przemieszczać. 
Zgodnie z zapisem zamieszczonym w uzupełnieniu do raportu areał dogodny                             
do występowania zwierząt przesunięty zostanie na zachód. Przeprowadzenie rekultywacji               
po zakończeniu wydobycia ma na celu m.in. stworzenie warunków umożliwiających powrót 
na te tereny wielu grup zwierząt.  
 Dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża Komorniki I” wydano decyzję                          
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.2013 z dnia 25.07.2014 r. -               
na podstawie raportu stwierdzono, że na badanym terenie brak jest gatunków roślin 
podlegających ochronie prawnej oraz rzadkich w skali regionu i kraju. Nie stwierdzono 
okazów grzybów i porostów. W związku z planowanych poszerzeniem eksploatacji 
przewiduje się wycinkę do 30 m2 tarniny i pojedynczych okazów gruszy polnej. Na terenie 
przedsięwzięcia zinwentaryzowano liczną grupę bezkręgowców (przedstawicieli pierścienic, 
mięczaków i stawonogów) oraz kręgowców (gadów – tylko jaszczurka żyworodna, ptaków 
przelatujących i żerujących ssaków), nie zaobserwowano płazów (teren oddalony                         
od zbiorników wodnych i cieków). Stwierdzono gatunki ptaków to: skowronek, myszołów, 
szczygieł, dzwoniec, kawka, modraszka, trznadel, zieba, pliszka siwa, kopciuszek, sroka, 
gawron. Zastosowano działania zabezpieczające analogiczne jak opisane w poprzednim 
przedsięwzięciu (opisane powyżej dot. złoża Łagów II).  
 
 W wyniku likwidacji zakładów górniczych po zakończeniu eksploatacji złóż 
surowców mineralnych oraz ich rekultywacji przywrócone zostaną niektóre walory 
środowiska i przyroda będzie mogła się odradzać. Należy wskazać, że najwłaściwszym 
kierunkiem rekultywacji dla terenów hałd nadkładu winien być kierunek leśny. 
Niewykluczone jest także wykorzystanie na potrzeby dydaktyczne (w przypadku odsłonięcia 
profili geologicznych), jak również wykorzystanie tych terenów na cele rekreacji, jako np. 
ścianki wspinaczkowe.  

- - - - - - - - - - - -  
 
Oddziaływanie bezpośrednie: 

-  tworzenie barier ekologicznych - długoterminowe, stałe;  
- ograniczenie (uszczuplenie) powierzchni biologicznie czynnej - długoterminowe, stałe;  
- pogorszenie warunków bytowania fauny ograniczenie ich przestrzeni życiowej                      

i  żerowiskowej - długoterminowe, stałe; 
- likwidacja pokrywy (szaty) roślinnej w miejscach przeznaczonych pod inwestycje -  

długoterminowe, stałe;  
- możliwość zaburzenia dotychczasowych układów siedliskowych podczas budowy 

inwestycji - długoterminowe, stałe. 
Oddziaływanie pośrednie: 

- zanieczyszczenia powietrza spalinami – pogorszenie warunków aerosanitarnych dla zwierząt  
- długoterminowe, wtórne;  

- skażenie siedlisk zanieczyszczeniami ze środków komunikacji i transportu – 
długoterminowe;  

- obniżenie stopnia naturalności – długoterminowe, stałe. 
Charakter oddziaływania – negatywny.  
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6.5.  Wpływ realizacji ustaleń Zmiany Studium na dziedzictwo kulturowe i dobra 
materialne 

 
 Ustalenia Zmiany Studium uwzględniają obiekty objęte ochroną i wpisane                     
do ewidencji zabytków. W przypadku każdej inwestycji należy mieć na uwadze przepisy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.                             
z 2017 r. poz. 2187). Wszelkie prace podejmowane przy obiekcie zabytkowym i w jego 
otoczeniu ekspozycyjnym, wymagają uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Kielcach.  
 W przypadku odkrycia podczas prac realizacyjnych znalezisk, które mogą posiadać 
cechy obiektów archeologicznych brak powiadomienia odpowiednich służb konserwatorskich 
może spowodować ich całkowite zniszczenie, co byłoby istotnym oddziaływaniem                            
o charakterze negatywnym. W trakcie robót ziemnych konieczne jest zatem śledzenie 
odsłoniętych warstw podłoża pod kątem możliwości znalezienia warstw kulturowych.                     
W przypadku ich odkrycia, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom konserwatorsko – 
archeologicznym, a teren odpowiednio zabezpieczyć. 
 Wszelkie prace i działania wymagające uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków zostały wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków            
i opiece nad zabytkami, co dotyczy: 
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru; 
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 
5) prowadzenie badań archeologicznych; 
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego 
tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 
8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisane go do rejestru lub sposobu korzystania  
z tego zabytku;  
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic 
reklamowych lub urządzeń reklamowych lub umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: 
urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 
pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji            
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w tym usuwa nie drzew lub krzewów                
z nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia 
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 
oraz sprzętu do nurkowania. 
  

 Ponadto ustalenia Kierunków Zmiany Studium zawierają także zasady ogólne ochrony 
krajobrazu kulturowego - do szczegółowych ustaleń w miejscowych planach. Wskazano 
zatem, że ochrona krajobrazu kulturowego oraz skuteczne zapobieganie jego 
przekształceniom powinno być wsparte poniższymi działaniami: 
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• tworzenie zasady rekompozycji nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych 
siedlisk zagrodowych, w celu minimalizacji dysonansu między zabudową współczesną,  
a tradycyjną zabudową regionu oraz charakterem miejsca; 

• na terenach wykazujących tendencję do rozpraszania zabudowy (przysiółki, kolonie) 
utrzymywać zabudowę; 

• wprowadzać zabudowę w układzie liniowym,  poprzez  uzupełnianie  luk  budowlanych,  
lub  skupiać  zabudowę  doprowadzając  do  powstawania zwartych obszarów 
zainwestowania; 

• ograniczenie zabudowy na terenach o dużych walorach widokowych – wskazanych  
w studium; 

• dążenie do  zachowania  charakteru  zabudowy zgodnego z typem wsi; 
• ochrony cmentarzy; 
• ochronę historycznych układów zabudowy (szczególnie msc. Łagów); 
• ochrony istniejących terenów leśnych i zieleni śródpolnej, stanowiących o malowniczości 

krajobrazu,  tworzonego  przez  liczne  formy  erozyjne  w  postaci  wąwozów,  jarów, 
parowów i dolinek o stromych zboczach, zakrzewionych i porośniętych lasami; 

• realizacja opracowanych programów rewitalizacji, w tym „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024”. 

W/w zapisy powinny zabezpieczyć elementy krajobrazu kulturowego na terenie Zmiany 
Studium.  
  Ponadto w odniesieniu do terenów cmentarzy (tereny oznaczone symbolem ZC)                
dla obiektów zabytkowych lub o wartościach kulturowych ustalenia Zmiany Studium 
zapewniają obowiązek rewaloryzacji według wymogów wynikających z ochrony wartości 
zabytkowych i kulturowych przede wszystkim utrzymanie lub uczytelnienie kompozycji,     
w tym poprzez ochronę i pielęgnację drzewostanu oraz zachowanie lub renowację 
obiektów architektury cmentarnej.  
 Przeznaczenie i funkcje terenów wprowadzone w Zmianie Studium nie koliduje i nie 
wpływa na zabytki. Uwzględnione zostały przepisy prawne wynikające z ustawy o  ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Ustalenia Zmiany Studium dotyczące zasad 
zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym zasady wskazane do wprowadzenia            
w planach miejscowych, wraz z uwzględnieniem zasad prawnych, zapewniają właściwą 
ochronę obiektów zabytkowych i dóbr materialnych.   
 
 

6.6. Wpływ realizacji ustaleń projektu Zmiany Studium na zdrowie i jakość życia ludzi, 
zasoby naturalne,   

  

Zdrowie i jakość życia ludzi  
 Realizacja ustaleń Zmiany Studium będzie miała bezpośredni wpływ na życie ludzi. 
Projekt  wprowadza bardzo zróżnicowane zagospodarowanie terenów, które w różnej skali               
i rodzaju będą oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Część projektowanych inwestycji będzie 
zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływać na jakość życia ludzi, w dużym stopniu 
będzie to uzależnione od etapu wdrożenia danego przedsięwzięcia (budowa/eksplotacja).  
 
Drogi 
 Budowa nowych dróg oraz przebudowa dróg istniejących będzie stanowiła istotne 
uciążliwości dla ludzi na etapie prowadzenia prac budowlanych. Powyższe będzie się bowiem 
wiązało ze zwiększonym hałasem, wibracjami i zapyleniem powietrza spowodowanym pracą 
maszyn i urządzeń budowlanych. Pozytywnym oddziaływaniem dla jakości życia ludzi i ich 
bezpieczeństwa, zwłaszcza  mieszkańców Łagowa, będą realizacje obwodnicy oraz drogi 
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ekspresowej, które wyprowadzą uciążliwy ruch samochodowy z miejscowości. Nowy 
przebieg w/w dróg jest wyznaczony poza skupiskami zabudowy mieszkaniowej. Ponadto               
w ramach zabezpieczeń przed ponadnormatywnym poziomem hałasu w wydanych decyzjach 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych dróg uwzględniono wprowadzenie ekranów 
akustycznych.  
 
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej i tereny aktywności gospodarczej 
 W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy, co będzie się wiązało ze zmianą 
użytkowania terenów, głównie z rolniczego, najistotniejszą uciążliwością oddziałującą                  
na jakość życia ludzi będzie emisja hałasu i zapylenie związane z etapem budowy obiektów. 
W przypadku realizacji zabudowy przemysłowej oraz składów i magazynów wpływ ten 
będzie mógł też występować na etapie eksploatacji obiektów. Powyższe tereny są jednakże 
wyznaczone na zachód od Łagowa przy obecnej drodze krajowej Nr 74 i nie sąsiadują 
bezpośredniego z zabudową mieszkaniową. Dodatkowo od zabudowy mieszkaniowej są 
„odgrodzone” planowaną obwodnicą Łagowa oraz terenami usług, usług sportu oraz 
istniejącym cmentarzem. Tereny działalności są ponadto przeniesione z obowiązującego 
studium.  
 
Urządzenia fotowoltaiczne 

 Dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii energią pozyskaną ze źródeł 
odnawialnych następuje spadek emisji do atmosfery gazów (CO2, SO2, Nox) i pyłów,                
co powoduje korzystne skutki środowiskowe od skali lokalnej (spadek zanieczyszczenia 
powietrza, lepsze warunki aerosanitarne życia ludzi) po skalę globalną (ograniczenie 
niekorzystnych zmian klimatycznych i skutków efektu cieplarnianego). Urządzenia 
fotowoltaiczne jako technologia bezemisyjna nie emitują żadnych substancji do powietrza,             
co bez wątpienia przyczynić się może do lepszej jakości aerosanitarnej powietrza. Ponadto jak     
ustalono cyt. strefy ochronne związane z ograniczeniem w zabudowie i użytkowaniu terenu   
od obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych powinny zawrzeć się w ustalonym 
obszarze Pfo.  
 
Cmentarze 

 Dla cmentarzy czynnych ustalenia Zmiany Studium zapewniają obowiązek 
utrzymania stref sanitarnych cyt. zabrania się lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy  
mieszkalnej,  zakładów  żywienia  zbiorowego, bądź  zakładów  przechowujących  żywność  
oraz studni służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych 
w odległości do 50 m wokół cmentarzy dla zabudowy uzbrojonej w wodociąg oraz do 150 
m wokół cmentarzy dla pozostałej zabudowy. Respektowanie powyższych zapisów zapewnia 
ochronę sanitarną  terenów sąsiadujących z cmentarzami zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Ponadto dla terenów cmentarzy ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na  środowisko,              
z  wyłączeniem  obiektów  celu  publicznego,  w  szczególności  infrastruktury technicznej           
i dróg oraz obiektów funkcji podstawowej.  
 
Eksploatacja złóż  
 Na terenie Zmiany Studium funkcjonują kopalnie zlokalizowane na wschód                       
od Łagowa. Wszystkie posiadają wyznaczone tereny i obszary górnicze i funkcjonują                   
na podstawie otrzymanych koncesji na wydobycie. Część terenów górniczych (przestrzeń 
objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego) 
obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej (msc. Winna, Łagów). W Zmianie 
Studium nie wyznacza się nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w zasięgu istniejących 
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terenów górniczych. Ponadto każdy zakład posiada plan ruchu zakładu górniczego, który 
określa przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne potrzebne do wykonania planowanych 
zadań produkcyjnych kopalni, utrzymania należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawidłowej gospodarki złożem, opracowany zgodnie z wymaganiami prawa 
górniczego.   
Decydującym czynnikiem wpływu działalności kopalń na środowisko są wpływy od robót 
strzałowych (zasięgi strefy rozrzutu odłamków skalnych, udarowej fali powietrza i drgań 
sejsmicznych). Należy podkreślić, że wokół miejsc strzelania trzeba wyznaczyć strefy 
zagrożenia, poza którymi powinno być zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ochrona mienia 
przed skutkami odstrzału. Dla bezpieczeństwa osób wykonujących i nadzorujących roboty 
strzałowe oraz pozostałej załogi kopalni urządzić należy odpowiednie schrony, wytrzymałe na 
uderzenia odłamków skalnych. Na tablicach ostrzegawczych umieszczonych na terenie 
zakładu górniczego oraz przy drogach i innych dojściach do strefy zagrożenia, należy podać 
do wiadomości pracowników i osób postronnych czas odpalania ładunków oraz objaśnienie 
sygnałów ostrzegawczych. W widocznych miejscach umieścić należy także tablice 
infrormacyjno-ostrzegawcze zakazujące wstępu na teren kopalni osobom nieuprawnionym.  
 Eksploatacja złóż wpływa na zdrowie i warunki życia ludzi, przede wszystkim 
mieszkańców najbliższych okolic. Uciążliwości związane są z: 
- okresowym wzrostem hałasu i wibracji pracujących maszyn i urządzeń, wzmożonym 
ruchem samochodowym (transport kopalin) oraz pracami strzałowymi,  
- zanieczyszczeniami pyłowymi, zwłaszcza w okresach suszy, spowodowanych 
wywiewaniem pyłów z terenów wyrobisk i zwałowisk oraz z dróg transportu.  
Hałas i wibracje ograniczone będą do miejsc pracy maszyn. Z kolei zanieczyszczeniami 
wprowadzanymi do powietrza w kopalniach są głównie pyły i gazy powstające wskutek: 
- prowadzenia eksploatacji kopalin, 
- wiercenia otworów strzałowych, 
- transportu kopaliny po drogach technologicznych, 
- przerobu kopaliny w zakładzie przeróbczym, 
- spalania oleju napędowego przez maszyny robocze.  
Zapylenie na zakładach przeróbczych minimalizowane jest przez urządzenia odciagowo-
odpylające i zraszanie.  
 Jednocześnie w Uwarunkowaniach Zmiany Studium zamieszczono informację 
dotyczącą opracowania nt. wpływu kopalń w gminie Łagów na stan powietrza - cyt.  
Stan zanieczyszczeń środowiska został ponadto zbadany w niezależnym opracowaniu 
wykonanym przez prof. zw. dr hab. Marka Jóźwiaka (Katedra Ochrony i Kształtowania 
Środowiska UJK w Kielcach) p.n. „Ocena wpływu kopalń kruszyw na zapylenie powietrza              
w Gminie Łagów”. Dokonano pomiaru depozycji pyłu w kilku punktach pomiarowych, w tym 
na terenie m. Łagów w I, II, III i IV kwartale 2016r. Wynik badań wskazują, że stopień 
degradacji środowiska oraz zapylenie powietrza jest alarmująco wysokie. Stwierdzono                   
w podsumowaniu, że największym emitorem zanieczyszczeń powietrza w gminie są kopalnie               
i ruch komunikacyjny, szczególnie w otoczeniu układu dróg w pobliżu kopalń. Stwierdzony pył 
w powietrzu (PM10) zawierał również metale ciężkie oraz przekroczył trzykrotnie 
dopuszczalną normę dobową. Skutkiem tak silnego zapylenia oprócz oczywistego 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, są również ograniczenie procesu fotosyntezy                
i wymiany gazowej roślin, co wpływa również na wartości odżywcze roślin użytkowych. 
Dokument wskazuje ponadto, na pilną potrzebę prowadzenia stałego monitoringu 
zanieczyszczeń oraz wobec realnego zagrożenia zdrowia mieszkańców gminy Łagów 
prowadzenie badań zachorowalności mieszkańców gminy na choroby kardiologiczne, 
pulmunologiczne i dermatologiczne. 
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Linie elektroenergetyczne i stacje bazowe telefonii komórkowej 
Linie elektroenergetyczne i stacje bazowe telefonii komórkowej są źródłami pola 
elektromagnetycznego mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych                       
na terenach zamieszkałych. Dopuszczalną wartość poziomu pól elektromagnetycznych 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883 z późń. zm.).                
Z kolei sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu 
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Dla istniejącej na terenie opracowania linii napowietrznej 
wysokiego napięcia 220 kV pracującej na napięciu 110 kV oraz dla linii średniego napięcia       
15 kV zostały wyznaczone strefy techniczne. Z kolei wyniki badań dotyczących rozkładu pola 
w terenie wokół stacji bazowych  wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół tych 
stacji jest niewielka i wynosi zwykle poniżej 1mW/m2.  
  

Gazociąg 

Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 200 MOP 5,5 MPa nie będzie stanowił 
negatywnego oddziaływania dla ludzi pod warunkiem utrzymania stref kontrolowanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r.              
poz. 640). Strefy te zostały uwzględnione w ustaleniach Zmiany Studium. Strefa 
kontrolowana dla w/w gazociągu wynosi łącznie 6,0 m. 
 
Oddziaływanie bezpośrednie: 

- zanieczyszczenia powietrza spalinami i pyłami (zanieczyszczenia ze środków komunikacji              
i transportu oraz zanieczyszczenia będące skutkiem eksploatacji złóż) - długoterminowe, 
wtórne; 
- zwiększenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami i pyłami w wyniku 
realizacji zabudowy na etapie budowy (praca maszyn) – krótkoterminowe, chwilowe;  
 
Oddziaływanie pośrednie: 

- polepszenie warunków aerosanitarnych w wyniku produkcji energii z odnawialnych źródeł 
energii (urządzenia fotowoltaiczne) – długoterminowe, wtórne; 

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Łagowa poprzez wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z miejscowości w wyniku realizacji obwodnicy i drogi ekspresowej – 
długoterminowy, wtórny; 

- zmniejszenie hałasu komunikacyjnego w wyniku zastosowania ekranów akustycznych przy 
drogach – długoterminowe, wtórne.   

 

Charakter oddziaływania – negatywny/pozytywny.  
 
Przewiduje się, iż realizacja projektu Zmiany Studium  przy spełnieniu warunków dot. 
przestrzegania norm dopuszczalnych standardów i przepisów odrębnych, jak również             
w wyniku przestrzegania warunków realizacji przedsięwzięć określonych w wydanych 
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia             
i życia ludzi i nie wpłynie na dobra materialne. Wskazane jest także racjonalne 
gospodarowanie zasobami (udokumentowane zasoby są znaczne, niemniej ograniczone).   
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6.7. Wpływ realizacji ustaleń Zmiany studium w zakresie skumulowanego 
oddziaływania przedsięwzięć istniejących i projektowanych 

 
 Przez oddziaływania skumulowane należy rozumieć, jako występujące łącznie  
w określonym czasie podobne czynniki/działania pochodzących z różnych, położonych we 
wzajemnym sąsiedztwie źródeł, powodujących takie same lub podobne, sumujące się skutki 
środowiskowe. W takich sytuacjach następuje nałożenie się na siebie podobnych wpływów, 
co może prowadzić do sytuacji, że określony teren narażony jest na większe negatywne 
oddziaływanie, względnie rośnie powierzchnia terenu poddanego niepożądanym/ 
nieakceptowanym oddziaływaniom.  
 
Kumulacja oddziaływań dot. kopalni:   

 Na terenie dojazdu z drogi krajowej nr 74 do kopalni Nowy Staw od strony zachodniej 
znajdują się kopalnie złóż „Łagów IV”, „Komorniki 1”, „Winna”. W związku  
z powyższym na pobliskich drogach publicznych następuje kumulacja transportu 
wydobywczego kruszywa z poszczególnych kopalni i związanych z tym oddziaływań. 
Budowa drogi krajowej nr 74 po nowym śladzie wyeliminuje w znacznym stopniu te 
oddziaływania.  

 Ponieważ maksymalne zasięgi oddziaływań robót strzałowych kopalń „Komorniki I”  
i „Winna” nakładają się na siebie i zachodzą na obszary górnicze, zgodnie z raportem 
oba zakłady górnicze maja podpisane porozumienia, w których zostały określone 
zasady organizacji robót strzałowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwa ruchu.  

 
 W przypadku dróg kumulacja oddziaływań może zachodzić w punktach węzłowych. 
Projektowana obwodnica msc. Łagów jest powiązana z projektem drogi ekspresowej S-74 
(projektowane w km 28+310 DW756 rondo będzie posiadało tzw. ślepy wlot dla włączenia 
drogi ekspresowej - nowy ślad, w km ok. 1+490 obwodnica przecina istniejącą drogę krajową 
nr 74). Z uwagi na warunki nałożone w wydanych dla tych przedsięwzięć decyzjach               
o środowiskowych uwarunkowaniach nie powinna wystąpić emisja ponadnormatywna             
w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza czy wód opadowych i roztopowych.  
 
 
 
6.8. Zestawienie przewidywanych negatywnych oddziaływań oraz ich charakter  

Przy sporządzaniu Zmiany Studium przeanalizowano i uwzględniono wymagane 
przepisami prawa zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody. Ustalenia Zmiany 
Studium tak skonstruowano aby gwarantowały, że ich negatywne skutki dla środowiska           
i zdrowia ludzi ograniczone zostaną do minimum i zabezpieczą stan środowiska przed jego 
potencjalnym pogorszeniem.  
 
Dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów funkcjonalnych pod kątem potencjalnych 
zagrożeń jakie niosą dla środowiska, w związku z realizacją wnioskowanego zainwestowania 
terenu wprowadzonego zmianą planu. Określono przewidywany zasięg oddziaływania, 
uwzględniając oddziaływania na tereny sąsiadujące z obszarem opracowania.  
 
W wyniku szczegółowej analizy wydzielono cztery grupy, które oznaczono literami: A, B, C, 
D i przedstawiono na załączniku graficznym oraz opisano w tekście prognozy.  
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A – Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium będzie 
korzystny dla środowiska.  

 
Tereny lasów państwowych,  tereny lasów prywatnych: ZL  
Tereny dolesień: ZLd 

Tereny zieleni parkowej: ZP 

Obszary dolin rzecznych okresowo narożone na powodzie: ZN 

Tereny zieleni innej ochronnej: ZI 

       Istniejące zbiorniki wodne (stawy): WS 

 
Wpływ ustaleń Zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w granicach objętych 

opracowaniem  
 
     Tereny te wpływają na zwiększenie bioróżnorodności terenu oraz utrzymania drożności 
korytarzy ekologicznych w granicach Zmiany Studium. Są to obszary, które zapobiegają 
izolacji populacji gatunków dziko żyjących w enklawach, w przestrzeni rolniczej i wypadaniu 
gatunków wrażliwych. Podnoszą walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu. Będą także 
miejscem rekreacji dla mieszkańców. 

Wpływają korzystnie na mikroklimat, przyśpieszają oczyszczanie powietrza 
atmosferycznego (pochłanianie zanieczyszczeń, produkcja tlenu, zapewniają właściwe 
przewietrzanie terenów zabudowanych, generalizują hałas pochodzący zwłaszcza z kopalni 
oraz niwelują zmiany bilansu wodnego. Pełnią funkcje retencyjne. Ponadto wskazane obszary 
wpływają korzystnie na zachowanie cennych przyrodniczo terenów oraz ułatwiają realizacje 
ich celów ochrony. Będą stanowić o atrakcyjności gminy. 

 
Ocena potencjalnego wpływu 

Oddziaływanie realizacji Zmiany Studium na środowisko i krajobraz można ocenić                        
w następujący sposób:  
pod względem charakteru – jako bardzo korzystne, korzystne, 
pod względem intensywności przekształceń – jako nieistotne,  
pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie, 
pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, 
pod względem zasięgu przestrzennego –  jako miejscowe  i lokalne, ponadlokalne,  
pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne, częściowo odwracalne. 

 
 

B - Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium będzie 
generował brak wpływu albo znikome uciążliwości dla środowiska.  
 
Tereny rolnicze (otwarte, upraw polowych, łąk, zadrzewień i zakrzewień, pastwisk  
i sadów: R 

Tereny cmentarzy: ZC 

Tereny sportu, rekreacji, turystyki: US 

Tereny gospodarstw leśnych: U-ZL 

Projektowany zbiornik wodny: WS 
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Wpływ ustaleń Zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w granicach objętych 
opracowaniem  
 
       Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium  będzie mniej 
korzystny dla środowiska. Są to kierunki rozwoju, w ramach, których właściwie zachowana 
zostanie powierzchnia biologicznie czynna. Mimo znacznego udziału roślinności na tych 
terenach nie będą to zbiorowiska naturalne, a głównie sztuczne nasadzenia antropogeniczne. 
Nie bez znaczenia dla środowiska jest także stosowanie nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin na terenach rolnych, które może powodować wypadanie gatunków 
towarzyszących uprawom (zarówno roślin np. chwastów, jak i zwierząt). 
Zbiorniki wodne przyczynią się do retencyjności wodnej terenu, jednak będą budowlami  
hydrotechnicznymi. 

 
Ocena potencjalnego wpływu 

Oddziaływanie realizacji Zmiany Studium na środowisko i krajobraz można ocenić                          
w następujący sposób:  
pod względem charakteru – jako korzystne,  
pod względem intensywności przekształceń – jako nieznaczne,  
pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, 
pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, 
pod względem zasięgu przestrzennego –  jako miejscowe  i lokalne,  
pod względem trwałości oddziaływania – jako częściowo odwracalne. 

 
 

C – Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium będzie 
generował znaczną uciążliwość dla środowiska.  

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług: MN 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług: RMN 

Tereny zabudowy zagrodowej na terenach otwartych: RM 

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej: MNU 

Tereny aktywności gospodarczej związanej z działalnością produkcyjną: RU 

Tereny zabudowy letniskowej: ML 

Tereny usług: U 

Tereny usług publicznych: Up 

       Tereny lokalizacji instalacji fotowoltaicznych (tereny zabudowy produkcyjnej związane  
z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych o mocy  >100kW): Pfo 

Tereny komunikacji: 
- tereny komunikacji kołowej: KS 

- drogi powiatowe: KDZ, KDL 

- drogi gminne: KDL, KDD 

Infrastruktura techniczna:  
- istniejąca napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia (SN 15 kV) wraz 

ze strefą techniczną; 
       - obszary obsługi technicznej: OT (OT-K- oczyszczalnia ścieków; OT-W- ujęcia wody 

pitnej 
- planowany gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 200 MOP 5,5 MPa 
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Wpływ ustaleń Zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w granicach objętych 
opracowaniem  

 
Są to tereny, na których ograniczona zostanie powierzchnia biologiczne czynna                      

i utrata walorów produkcyjnych gleb, a z indywidualnych systemów grzewczych będą 
emitowane zanieczyszczenia. Dla wskazanych terenów Zmiana Studium reguluje jednak 
maksymalny stopień wykorzystania terenu pod posadowienie budynków oraz ustala 
minimalną powierzchnie biologicznie czynną w granicach działki. Zagospodarowanie 
terenów pod zabudowę przyczyni się do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej 
w ich obrębie, zwiększenie niskiej emisji, hałasu i produkcji odpadów oraz ścieków. 
Można jednak uznać, że poza sytuacjami awaryjnymi - nie bedzie występowało 
zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, ani przekroczenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeń w powietrzu z uwagi na regulacje sposobu neutralizacji i odprowadzania 
ścieków. 

Ponadto ustalenia Zmiany Studium w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury 
technicznej pozwalają na zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych funkcji 
na jakość wód podziemnych, środowisko akustyczne, jakość powietrza.  

Ustalenia Zmiany Studium wprowadzają zapisy dotyczące ograniczenia                                     
i wyeliminowania uciążliwości planowanego zagospodarowania. Dotyczy to stosowania 
proekologicznych oraz odnawialnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, 
zaopatrzenia terenu w niezbędne media, w tym w sieć kanalizacyjną prowadzenia 
prawidłowej gospodarki odpadami, zakazu odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu. 
Mimo to w okresie grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń pyłowych 
pochodzących z indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów komunikacji. 
Stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego, ustalenia w zakresie sposobu 
zagospodarowania terenów oraz wprowadzanie wymogów architektonicznych w tym  
parametrów oraz wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu pozwalają  stwierdzić, że walory krajobrazowe przestrzeni wiejskiej zostaną 
zachowane i nie będzie się wprowadzać elementów dysharmonijnych i zaburzających 
strukturę przestrzenną. 
 
Ocena potencjalnego wpływu 

Oddziaływanie zmiany planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący 
sposób: 
pod względem charakteru – jako bez znaczenia lub korzystne,  
pod względem intensywności przekształceń – jako zauważalne,  
pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie,  
pod względem okresu trwania oddziaływania – jako średnioterminowe,  
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe,  
pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe,  
pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne i częściowo odwracalne. 
 

D – Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu zmiany planu będzie 
generował dużą uciążliwość dla środowiska.  
 
Tereny aktywności gospodarczej (w tym działalności produkcyjnej, składów                              
i magazynów: UPP 

Tereny działalności górniczej i eksploatacji surowców: PG 

Tereny potencjalnych eksploatacji po uzyskaniu koncesji: PG/p 

       Tereny komunikacji: 
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- droga krajowa DK 74 KDG 

- droga wojewódzka: DW 756 KDG 

- projektowany przebieg drogi ekspresowej S74 – wariant 6.4 – etap 1 

- projektowany przebieg drogi ekspresowej S74 – wariant 2(B) - etap 2 

Infrastruktura techniczna:  
- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (WN 220 kV) 

wraz ze strefą techniczną, obecnie pracująca na napięciu 110 kV; 
- maszt telefonii komórkowej. 

 
Wpływ ustaleń Zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w granicach objętych 
opracowaniem  

 
     Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium będzie 
generował znaczne uciążliwości dla środowiska. Tereny te będą miały negatywny wpływ 
na stan środowiska, przyczyniając się do ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej 
pod zabudową i powierzchniami utwardzonymi, zwiększenia emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych z systemów grzewczych, zwiększonej emisji hałasu oraz powodując 
wzrost produkcji odpadów i ścieków. Działalność górnicza na terenie opracowania 
wywiera silny niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze powodując zmiany                          
o charakterze trwałych przekształceń terenu oraz wywołuje oddziaływania tj. emisja 
spalin i hałasu od pracujących maszyn i środków transportu oraz emisja zanieczyszczeń                 
w postaci pyłów mineralnych i bioaersolu. 
    Najważniejsze skutki to: zajecie obszaru i zmiana sposobu użytkowania, usunięcie 
pokrywy glebowej i roślinnej, zmiana rzeźby terenu i fizjonomii krajobrazu, hałas                
i zanieczyszczenie powietrza, okresowa zmiana warunków gruntowo - wodnych. 
stopniowe zmiany warunków mikroklimatycznych okolicy.  
   W trakcie eksploatacji oddziaływanie linii elektroenergetycznej oraz masztu telefonii 
komórkowej na środowisko sprowadzić można do: zakłóceń radioelektrycznych, hałasu, 
ujemnego wpływu na organizmy żywe. 
 
Ocena potencjalnego wpływu 

 
Oddziaływanie zmiany planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący 
sposób:  
pod względem charakteru – jako niekorzystne, niepożądane, 
pod względem intensywności przekształceń – jako zupełne, 
pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, wtórne, 

skumulowane 

pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, 
pod względem zasięgu przestrzennego – jako lokalne, 
pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne. 
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7. PROGNOZA WPŁYWU PLANOWANEGO ZAINWESTOWANIA NA OCHRONĘ 
PRZYRODY FORM OCHRONY PRZYRODY I DROŻNOŚĆ KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH 

 

 Położenie terenu objętego Zmianą Studium w odniesieniu do form ochrony przyrody, 
jak również obowiązujące dla poszczególnych obszarów i obiektów regulacje prawne, 
omówione zostało w rozdziale 3.1.10. Podczas prowadzonej analizy wpływu planowanego 
zagospodarowania uwzględniano uwarunkowania wynikające z zapisów ustawy z dnia                   
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego.  
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na Cisowsko-Orłowiński Park 
Krajobrazowy (C-OPK) 

 
 W ramach Zmiany Studium w granicach C-OPK wyznaczone zostały tylko tereny 
lasów – symbol ZL, co jest usankcjonowaniem stanu istniejącego. Kompleks leśny w zasięgu 
C-OPK w całości jest w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łagów, w związku          
z czym prowadzona tu jest gospodarka leśna zgodnie z założeniami obowiązującego Planu 
Urządzenia Lasu.  
 
Tab. Analiza zgodności przeznaczenia i zagospodarowania terenów z celami ochrony C-OPK 

L.C
pl. 

Cele ochrony C-OPK Analiza zgodności 

1. Zachowanie cennych biocenoz z 
chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i 
fauny. 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie  wpłynie negatywnie na 
zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi 
gatunkami flory i fauny. W granicach C-OPK znajdują się tereny 
lasów państwowych, na których obowiązuje gospodarka leśna 
zgodnie z przepisami odrębnymi, jak również respektowana jest 
ochrona siedlisk w ramach sieci Natura 2000.  

2. Zachowanie różnorodności geologicznej, w 
tym obszarów występowania krasu. 

Nie dotyczy - w granicach C-OPK na terenie Zmiany Studium 
brak jest cennych form geologicznych, w tym obszarów 
występowania krasu.  

3. Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż 
kopalin. 

W granicach C-OPK na terenie Zmiany Studium brak jest 
udokumentowanych złóż kopalin.  
Eksploatacja złóż w otulinie C-OPK czyli C-OOChK nie 
wpłynie na przyrodę C-OPK ze względu na znaczną odległość 
ok. 3 km, ponadto znajduje się z drugiej strony msc Łagów. 
Ponadto prowadzone jak i ewentualne przyszłe powiększone 
eksploatacje są i będą realizowane w oparciu o koncesję, projekt 
zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego.  

4. Zachowanie naturalnych fragmentów 
ekosystemów wodnych (rozlewisk i 
starorzeczy). 

Nie dotyczy – teren leży w całości poza miejscami 
występowania rozlewisk i starorzeczy.  

5. Zachowanie populacji roślin, zwierząt i 
grzybów objętych ochroną gatunkową.  

Ustalenia Zmiany studium dla terenów ZL respektują ochronę 
gatunkową – dopuszczono na terenach ZL cyt. 
„zagospodarowanie rekreacyjne, tj. leśne ścieżki przyrodnicze, 
trasy rowerowe, urządzenia turystyczne, parkingi leśne itp.   
z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający 
siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych 
ochroną”.  

6. Zachowanie siedlisk zagrożonych 
wyginięciem, rzadkich i chronionych 

W granicach Zmiany Studium w C-OPK nie stwierdzono murak 
kserotermicznych i torfowisk, jak również gatunków rzadkich, 
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gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym 
w szczególności muraw kserotermicznych i 
torfowisk. 

zagrożonych wyginięciem.  
 

7. Zachowanie układów i obiektów 
zabytkowych, a także licznych miejsc 
pamięci narodowej. 

Nie dotyczy. W granicach Zmiany Studium w C-OPK brak jest 
tego typu układów i obiektów.  

8. Preferowanie zabudowy nawiązującej do 
regionalnej tradycji i otaczającego 
krajobrazu. 

W granicach Zmiany Studium w C-OPK znajdują się tylko 
tereny lasów (zabudowa dopuszczona na mocy przepisów 
odrębnych tj. związana jedynie z funkcją leśną).  

9. Zachowanie wartości historycznych, 
kulturowych i etnograficznych. 

Brak ingerencji ustaleń Zmiany Studium w tego typu wartości. 

10. Zachowanie istniejących punktów i ciągów 
widokowych. 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie wpłynie na zaburzenie 
ciągów widokowych - w granicach Zmiany Studium w C-OPK 
znajdują się tylko tereny lasów.  

11. Ograniczanie negatywnego wpływu 
działalności gospodarczej na krajobraz. 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium dotyczy gospodarki leśnej, 
która jest usankcjonowaniem stanu istniejącego na 
przedmiotowym terenie, nie powoduje negatywnego wpływu na 
krajobraz.  

 

Tab. Analiza przeznaczenia i zagospodarowania terenów pod kątem respektowania zakazów 
obowiązujących w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym (C-OPK) 

L.p. Zakazy w C-OPK Analiza 

1. Realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 
późn.zm.). 

Ustalenia Zmiany Studium nie przewidują przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w granicach   
C-OPK. W ustaleniach dla terenów ZL dopuszczono jednak 
możliwość realizacji infrastruktury technicznej, która może się 
do takowych kwalifikować (po spełnieniu określonych 
parametrów) jednak jako inwestycja celu publicznego zwolniona 
jest z zakazów na mocy art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie 
przyrody.  

2. Umyślnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej. 

Wdrożenie ustaleń zmiany studium  nie będzie wiązać się          
z umyślnym zabijaniem dziko występujących zwierząt, 
niszczeniem ich nor, legowisk i innych schronień, miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry. Niemniej jednak  nie można 
wykluczyć możliwości nieumyślnego zabicia pewnej liczby 
organizmów podczas  np. ewentualnej realizacji dopuszczonych 
inwestycji jak infrastruktura techniczna (m.in. w glebie mogą 
znajdować się drobne organizmy: dżdżownice, nicienie, 
pierwotniaki i inne. Na pewno realizacja inwestycji w jakiś 
sposób będzie na nie oddziaływać  jednakże z uwagi na ich 
liczebność i występowanie w każdym gramie gleby, ciężko 
byłoby temu zapobiec. Tym niemniej podczas realizacji 
inwestycji nie dojdzie do umyślnego zabijania zwierząt.  

3. Likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 

Teren Zmiany Studium w zasięgi C-OPK obejmuje tylko tereny 
kompleksów lasów.  

4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej. 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych, ponieważ na przedmiotowym terenie 
prowadzona będzie gospodarka leśna.  
 
 

5. Likwidowania, zasypywania i 
przekształcania zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. 

Na analizowanym terenie nie występują naturalne zbiorniki 
wodne, starorzecza oraz obszary wodno-błotne.  
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6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem 
nawożenia własnych gruntów rolnych. 

Wskazane zagospodarowanie terenu (lasy) nie wiąże się z 
wylewaniem gnojowicy. 

7. Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt 
metodą bez ściółkową. 

Wskazane zagospodarowanie terenu (lasy) nie wiąże się z 
chowem ani hodowlą zwierząt. 

 
 W związku z powyższą analizą należy stwierdzić, że realizacja ustaleń Zmiany 
Studium nie spowoduje obniżenia walorów przyrodniczych i nie stoi w sprzeczności z celami 
ochrony oraz nie będzie wiązała się z naruszaniem zakazów obowiązujących w Cisowsko-
Orłowińskim Parku Krajobrazowym.  
 
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na Cisowsko-Orłowiński Obszar 
Chronionego Krajobrazu (C-OOChK) 

 
 W granicach Zmiany Studium w zasięgu C-OOChK znajdują się obręby: Lechówek, 
Płucki, Łagów, Wola Łagowska, Nowy Staw. Wszystkie trzy strefy krajobrazowe C-OOChK 
znalazły się w   w analizowanym terenie.   
 

STREFA KRAJOBRAZOWA „A” 

 W zasięgu terenu Zmiany Studium strefa krajobrazowa „A” została wyznaczona: 
- w części doliny rzeki Łagowica – gdzie obejmuje tereny przeznaczone w Zmianie Studium 
na: projektowany zbiornik wodny – WS, istniejące zbiorniki wodne (stawy) – WS, obszary 
dolin rzecznych okresowo narażone na powodzie – ZN (w tym zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Dolina Łagowicy”),  tereny rolnicze – R; 
- w północnej części Łagowa obejmującej wąwóz Dule (w zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
- teren z jaskinią zwaną „Jaskinią Zbójecką”) - wyznaczono tereny zieleni parkowej – ZP;  
- w południowo-wschodniej części obrębu Wola Łagowska – gdzie obejmuje tereny 
przeznaczone w Zmianie Studium na: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej i usług - RMN,  tereny zabudowy zagrodowej na obszarach otwartych – RM, 
tereny rolnicze – R, tereny lasów -ZL, tereny dolesień – ZLd, obszary dolin rzecznych 
okresowo narażone na powodzie – ZN, drogi KDZ i KDD.  
 Dla sołectwa Wola Łagowska obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola łagowska               
na terenie gminy Łagów (Dz. Urz. Woj. Świetokrzyskiego poz. 3196). Zgodnie                           
z obowiązującymi przepisami tj. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…) dokument przeszedł procedurę strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, co oznacza że ocena skutków realizacji jego ustaleń 
została dokonana w prognozie oddziaływania na środowisko. Ponadto obowiązujące 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Łagów” zostało przyjęte 
uchwałą Nr XV/120/2000 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2000 r., a następnie 
zmienione Uchwałą Nr XLIX/310/06 Rady Gminy Łagów z dnia 21 września 2006 r. oraz 
uchwałą Nr LIII/293/2010 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010 r. Procedura 
obejmujące zmianę studium w 2010 r. również obejmowała przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko.  
 Ustalenia Zmiany Studium dot. przeznaczenia terenów, które znalazły się w zasięgu 
omawianej strefy krajobrazowej „A”, zostały „przeniesione” z w/w dokumentów.  
 Jak zostało omówione w prognozie do studium z 2010 r. projektowany zbiornik wodny  
to inwestycja celu publicznego cyt. Jego główną funkcją będzie zwiększenie retencyjności 
terenu gminy, regulacja przepływów rzeki Łagowicy oraz ochrona przed powodzią terenów 
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położonych poniżej zbiornika. Wobec czego zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami) inwestycja ta stanowić będzie cel publiczny, dlatego też zakazy wynikające                    
z położenia zbiornika w  Obszarze Chronionego Krajobrazu nie obowiązują. Zastosowanie 
ma zatem  z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 

 2010 r. - studium obowiązujące   2017 r. - projekt Zmiany Studium 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 W przypadku terenów w sołectwie Wola Łagowska całość ustaleń Zmiany Studium              
w zakresie przeznaczenia terenów zlokalizowanych w strefie „A” wynika z obowiązującego 
planu miejscowego:   
 
 

2013 r. - obowiązujący mpzp dla soł. Wola Łagowska (w zasięgu strefy krajobrazowej „A”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 r. - projekt Zmiany Studium 
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Fragmentaryczne poszerzenie fragmentu zabudowy (teren RMN) na działce o nr ewid. 270            
w stosunku do zabudowy wyznaczonej w obowiązującym mpzp wynika z uwzględnienia 
istniejącej już dawno zabudowy:  

 
 
 

 
 

 
 

 
Także niewielkie zmiany pomiędzy terenami rolnymi i terenami lasów mają charakter korekt 
w zakresie ich dopasowania do rzeczywistych granic.  
 

 

 Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu 
miejscowego dla sołectwa Wola Łagowska w 2013 r. przeprowadzona w Prognozie 
oddziaływania na środowisko wykazała cyt. Planowane funkcje terenu określone w projekcie 
planu nie kolidują z zakazami na tych obszarach (…) Planowane funkcje terenu nie będą mieć 
również negatywnego wpływu na formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach 
objętych projektem planu miejscowego (str. 27 Prognozy).  
 W związku z powyższym zastosowanie ma odstępstwo od zakazów określone                     
w uchwale  Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. C-OOChK - 
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały zakazy ustalone dla strefy krajobrazowej „A” nie dotyczą 
cyt. terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,              
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.  
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Tab. Analiza zgodności przeznaczenia i zagospodarowania terenów z celami i działaniami 
związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy A C-OOChK  

L.p. Cele i działania C-OOChK Analiza zgodności 

1. Ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów; 
- edukacja ekologiczna, 
- ochrona poprzez zapewnienie właściwego 
stanu siedlisk, 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie wpłynie negatywnie na 
ochronę stanowisk chronionych gatunków. Tereny przyrodnicze 
zostały wyznaczone głównie jako tereny tj. ZL, ZN, Zld, ZP.  
Najcenniejszy pod tym względem teren to Jaskinia Zbójecka, w 
której stwierdzono występowanie kilku gatunków nietoperzy. 
Jednak jest on uwzględniony, wskazany jako teren zieleni, 
ponadto zauważyć trzeba, ze dodatkowe „zabezpieczenie” 
wynika także z objęcia go ochroną w formie zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego.  

2. Zachowanie cennych ekosystemów; 
- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego 
użytkowania półnaturalnych zbiorowisk 
roślinnych (łąki, murawy) m.in. poprzez 
promowanie i wdrażanie programów rolno-
środowiskowych, 
- prowadzenie zrównoważonej gospodarki 
leśnej; dążenie do zachowania właściwych 
parametrów siedlisk leśnych; zachowanie 
powierzchni starodrzewi poprzez 
wyłączenie z użytkowania, 

W Zmianie Studium  zostały wyznaczone m.in. tereny rolne i 
tereny lasów. Gospodarka leśna odbywa się na zasadach 
określonej w przepisach odrębnych (w zależności od właściciela 
zgodnie z Planami urządzenia lasów dla Lasów Państwowych 
lub Uproszczonymi planami urządzenia lasów – w przypadku 
lasów prywatnych), co uwzględniają ustalenia Zmiany Studium.  
   

3. Zachowanie dolin rzek i cieków w stanie 
zbliżonym do naturalnego; 
- utrzymywanie w niezmienionym stanie 
terenów zalewowych oraz odtworzenie 
polderów. 

Ustalenia Zmiany Studium uwzględniają cieki i doliny rzek 
wyznaczając tam tereny ZN - obszary dolin rzecznych okresowo 
narażone na powodzie.  

4. Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych; 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w 
planowaniu przestrzennym, 

Dolina rzeki Łagowicy stanowi lokalny korytarz ekologiczny dla 
przemieszczającej się tam fauny – dolina została zachowana 
jako tereny ZN.  
 

5. Zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów 
gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów 
rolnych, 

Zmiana Studium w zakresie ewentualnych zmian 
krajobrazowych terenów położonych w strefie „A” wskazuje 
tylko projektowany zbiornik wodny. Jak omówiono w rozdziale 
dot. wpływu na krajobraz zbiorniki wodne urozmaicają 
krajobraz.  

6. Utrzymanie właściwego poziomu i jakości 
wód; 
- likwidacja części rowów melioracyjnych, 
odstąpienie od ich konserwacji, 
- rozbudowa zbiorczych systemów 
zaopatrzenia w wodę, 
- uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej, 
- tworzenie  stref  buforowych  wzdłuż  
brzegów  cieków  poprzez  odstąpienie  od  
ich  użytkowania i wprowadzenie pasów 
ochronnych roślinności, 
- ograniczenie zużycia nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin, 
- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, 

Zmiana Studium respektuje przepisy prawa mające na celu 
zachowanie właściwego poziomu i jakości wód, oraz zawiera  
ustalenia takie jak np.:  
- zakaz odprowadzania ścieków do rzek, cieków i ziemi, jeżeli 

nie spełniają one odpowiednich wymogów określonych 
każdorazowo w pozwoleniach wodno-prawnych (powyższy 
zakaz dotyczy również wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych, przemysłowych, składowych, baz 
transportowych i terenów wydobycia kopalin  itp.); 

- inwestycje  w  infrastrukturę  techniczną:  w  miarę  
możliwości  likwidacja  bezodpływowych  zbiorników  do 
gromadzenia ścieków, rozbudowa systemów kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, w miarę potrzeby rozbudowa 
oczyszczalni ścieków oraz promocja przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach rolnych, nie włączonych 
do systemu kanalizacji; 

- Postuluje się wprowadzenie zakazu azotanów 
wysokotoksycznych oraz nawozów powodujących skażenie 
wód i żywności oraz zakaz wprowadzenia wszelkich 
działań doprowadzających do skażenia gleby, 
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sąsiadujących upraw (nie tylko w kontekście ochrony 
terenów rolnych ale również ochrony zdrowia mieszkańców 
oraz poprawy stanu gospodarki wodno- ściekowej gminy 

7. Ochrona powierzchni ziemi przed procesami 
erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności 
łąkowej i murawowej na terenach 
najbardziej narażonych na erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na 
terenach użytkowanych rolniczo, 

Obszary prawdopodobieństwa występowania osuwisk wskazane 
na rysunku Zmiany Studium w zasięgu strefy „A” występują w 
sołectwie Nowy Staw na terenach ZN, czyli z roślinnością 
łąkową.  

8. Ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz 
widokowych; 
- powstrzymywanie procesów naturalnej i 
wtórnej sukcesji, 
- uwzględnianie w planowaniu 
przestrzennym zachowania stref dalekiego 
widoku. 

Strefa „A” obejmuje dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
uwzględniając ich warunki ochrony.   
W sołectwie Wola Łagowska w zasięgu strefy „A” Zmiana 
Studium uwzględnia zagospodarowanie wskazane na etapie 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (który zawiera dokładne wskaźniki i parametry 
zabudowy i zagospodarowania terenów).  

 Powyższa analiza wskazuje na zgodność wskazanego przeznaczenia terenów w Zmianie 
Studium z celami i działaniami związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową strefy 
krajobrazowej „A” C-OOChK.  
 
 
 
 

STREFA KRAJOBRAZOWA „B”  
 
 W zasięgu terenu Zmiany Studium strefa krajobrazowa „B” została wyznaczona: 
- w południowej części obrębu Łagów (dwie części) – gdzie obejmuje tereny przeznaczone            
w Zmianie Studium na: tereny rolnicze – R, obszary dolin rzecznych okresowo narażone              
na powodzie – ZN, tereny lasów – ZL, tereny zabudowy mieszkaniowej (wyznaczony                 
w obowiązującym studium) – RMN;  
- w obrębie Wola Łagowska (wiele fragmentów) – gdzie obejmuje tereny przeznaczone               
w Zmianie Studium na: tereny rolnicze – R, obszary dolin rzecznych okresowo narażone               
na powodzie – ZN, tereny lasów – ZL, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
(wyznaczone w obowiązującym studium) – MNU, fragment projektowanego zbiornika – WS, 
; 
- we wschodniej części obrębu Nowy Staw - gdzie obejmuje tereny przeznaczone w Zmianie 
Studium na: tereny lasów – ZL, tereny dolesień - ZLd, tereny rolnicze – R, tereny zabudowy 
letniskowej - ML, tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej - RM, RMN. 
 Omówione w analizie dot. strefy krajobrazowej „A” uwarunkowania mają również 
zastosowanie do strefy krajobrazowej „B”. Zatem obowiązują: studium z 2010 r. i mpzp dla 
soł. Wola Łagowska z 2013 r. wraz z ocenami zamieszczonymi w prognozach oddziaływania 
na środowisko wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowych dokumentów.  
 Biorąc pod uwagę, że fragmentarycznie na strefie „B” zlokalizowany jest projektowany 
zbiornik wodny (wschodni kraniec soł. Wola Łagowska) czyli inwestycja celu publicznego, 
należy przyjąć uzasadnienie omówione w analizie strefy „A” tj. ustawowe zwolnienie               
z obowiązujących zakazów w obszarze chronionego krajobrazu zgodnie z art. 24 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 W obecnej Zmianie Studium dokonano zmiany granic niektórych terenów, co dotyczy 
pomniejszenia terenu ML na rzecz terenów ZL, Zld (rysunki w części dot. strefy „A”). Należy 
podkreślić, że tereny te to obszary prawdopodobieństwa występowania osuwisk, zatem            
w pełni uzasadnioną należy uznać rezygnację z terenów zabudowy i przeznaczenie tych 
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terenów do zalesienia, co wypełnia także przyjęty dla tej strefy cel ochrony tj.  zalesianie              
lub utrzymywanie roślinności łąkowej i murawowej na terenach najbardziej narażonych                
na erozję.  
 Niewielkie zmiany pomiędzy terenami rolnymi, terenami lasów i terenami dolesień 
mają charakter korekt w zakresie ich dopasowania do rzeczywistych granic. Z kolei 
fragmenty zabudowy mieszkalnej, które są w zasiągu strefy „B” zostały wyznaczone                   
w obowiązujących dokumentach planistycznych (studium/mpzp).  
 

 2010 r. - studium obowiązujące   2017 r. - projekt Zmiany Studium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazanie zabudowy (teren RM) na działkach o nr ewid. 265, 266 i 295 wynika                     
z uwzględnienia istniejącej już dawno zabudowy (nie ujawnionej w obowiązującym studium, 
choć widoczna jest na podkładzie):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Źródło:http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER 

 
 Ocena przeprowadzona na potrzeby tych dokumentów została przywołana w części dot. 
strefy „A”. W przypadku strefy krajobrazowej „B” zastosowanie ma odstępstwo od zakazów 
określone w § 5 ust. 4 pkt 5 uchwały  Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego dot. C-OOChK w brzmieniu cyt. zakazy nie dotyczą (…) terenów objętych 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody obszaru chronionego krajobrazu.  
 
Tab. Analiza zgodności przeznaczenia i zagospodarowania terenów z celami i działaniami 
związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy B C-OOChK  

L.p. Cele ochrony i działania C-OOChK Analiza zgodności 

1. Ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów; 
- edukacja ekologiczna, 
- ochrona poprzez zapewnienie właściwego 
stanu siedlisk, 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie wpłynie negatywnie na 
ochronę stanowisk chronionych gatunków. Tereny zostały 
wyznaczone głównie jako tereny tj. ZL, ZN, Zld, R 

2. Zachowanie cennych ekosystemów; 
- utrzymanie lub przywrócenie 
tradycyjnego użytkowania półnaturalnych 
zbiorowisk roślinnych (łąki, murawy) m.in. 
poprzez promowanie i wdrażanie 
programów rolno-środowiskowych, 
- prowadzenie zrównoważonej gospodarki 
leśnej; dążenie do zachowania właściwych 
parametrów siedlisk leśnych; zachowanie 
powierzchni starodrzewi poprzez 
wyłączenie z użytkowania, 

W Zmianie Studium  zostały wyznaczone m.in. tereny rolne i 
tereny lasów. Gospodarka leśna odbywa się na zasadach 
określonej w przepisach odrębnych (w zależności od właściciela 
zgodnie z Planami urządzenia lasów dla Lasów Państwowych 
lub Uproszczonymi planami urządzenia lasów – w przypadku 
lasów prywatnych), co uwzględniają ustalenia Zmiany Studium.  

3. Ochrona dużych kompleksów leśnych i 
stref ekotonowych; 
- odnawianie drzewostanów zgodnych z 
typem siedliska, 
- zapobieganie fragmentacji obszarów 
leśnych przy realizacji inwestycji.  

Nie przewiduje się inwestycji, zwłaszcza liniowych, które 
mogłyby stanowić barierę i fragmentować obszary leśne w 
zasięgu strefy „B”. Ustalenia Zmiany Studium są „powieleniem” 
planowanego zagospodarowania w obowiązujących 
dokumentach planistycznych.  

4. Utrzymanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych; 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w 
planowaniu przestrzennym.  

Lokalne korytarze ekologiczne, głównie wzdłuż cieków (lasy 
jako obudowa biologiczna) zostają zachowane.  

5. Zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów 
gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania 
gruntów rolnych.  

Zmiana Studium w zakresie ewentualnych zmian 
krajobrazowych terenów położonych w strefie „B” wskazuje  
projektowany zbiornik wodny i jego sąsiedztwo tj. zabudowę 
letniskową - ML. Jak omówiono w rozdziale dot. wpływu na 
krajobraz zbiorniki wodne urozmaicają krajobraz. Najbliższe 
otoczenie zbiornika w kierunku zabudowy letniskowej jest 
częstym następstwem takiego zagospodarowania. Zarówno 
zbiornik jak i zabudowa letniskowa były wyznaczane w 
obowiązujących dokumentach planistycznych.  

6. Ochrona powierzchni ziemi przed 
procesami erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności 
łąkowej i murawowej na terenach 
najbardziej narażonych  na erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na 
terenach użytkowanych rolniczo, 

Obszary prawdopodobieństwa występowania osuwisk wskazane 
na rysunku Zmiany Studium  znajdują się na dużej części  
zasięgu strefy „B” w sołectwie Nowy Staw. Z tych tez 
względów na tych terenach zmniejszono teren zabudowy 
letniskowej ML na rzecz terenów dolesień Zld oraz terenów 
lasów ZL (istniejących).  

7. Ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz 
widokowych; 
- powstrzymywanie procesów naturalnej 
wtórnej sukcesji, 
- uwzględnianie w planowaniu 
przestrzennym zachowania stref dalekiego 
widoku.  

W Zmianie Studium  zostały wyznaczone m.in. tereny rolne i 
tereny lasów. Gospodarka leśna odbywa się na zasadach 
określonej w przepisach odrębnych (w zależności od właściciela 
zgodnie z Planami urządzenia lasów dla Lasów Państwowych 
lub Uproszczonymi planami urządzenia lasów – w przypadku 
lasów prywatnych), co uwzględniają ustalenia Zmiany Studium. 

8. Zachowanie wartości kulturowych obszaru; Ustalenia Zmiany Studium są „powieleniem” planowanego 
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- promowanie w budownictwie i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
tradycyjnego stylu architektonicznego 
budownictwa, 
- rewitalizacja obiektów zabytkowych, 
- poszerzanie ewidencji obiektów 
zabytkowych. 

zagospodarowania w obowiązujących dokumentach 
planistycznych.  
W sołectwie Wola Łagowska w zasięgu strefy „A” Zmiana 
Studium uwzględnia zagospodarowanie wskazane na etapie 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (który zawiera dokładne wskaźniki i parametry 
zabudowy i zagospodarowania terenów). Brak jest obiektów 
zabytkowych.  

 Powyższa analiza wskazuje na zgodność wskazanego przeznaczenia terenów w Zmianie 
Studium z celami i działaniami działaniami związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową 
strefy krajobrazowej „B” C-OOChK.  

 
 

STREFA KRAJOBRAZOWA „C” 

 
Teren Zmiany Studium będący w zasięgu C-OOChK poza wskazanymi powyżej częściami 
znajdującymi się strefach „A” i „B” zlokalizowany jest w strefie krajobrazowej „C” (obręby 
Lechówek, Płucki, Łagów, Wola Łagowska, Nowy Staw). Obejmuje wszystkie rodzaje 
przeznaczenia i zagospodarowania terenów wskazane w Zmianie Studium, w tym 
eksploatacje złóż.  
 
Zgodnie z § 5 ust. 5 uchwały Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. 
C-OOChK  w strefie krajobrazowej C nie ustala się zakazów.  
 
Tab. Analiza zgodności przeznaczenia i zagospodarowania terenów z celami i działaniami 
związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową na terenie strefy C C-OOChK  

L.p. Cele ochrony i działania C-OOChK Analiza zgodności 

1. Ochrona walorów przyrodniczych; 
- edukacja ekologiczna, 
- uwzględnienie połączeń ekologicznych w 
planowaniu przestrzennym, 

Przez teren sołectwa Lechówek, a także fragmentarycznie 
sołectwa Płucki i Łagów  przebiega odnoga (Korytarz Góry 
Świętokrzyskie i Dolina Wisly – KPdC-3B) głównego 
korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym  (Korytarz 
Południowo-Centralny - KPdC). Analiza i ocena 
przewidywanych oddziaływań na jego drożność została 
przeprowadzona w dalszej części opracowania – ocena 
wykazała, ze drożnośc zostanie zachowana (m.in. przy 
spełnieniu określonych warunków wynikających z wydanej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi  S-74).  

2. Zachowanie istniejącej mozaiki krajobrazu; 
- promowanie ekstensywnych systemów 
gospodarowania, 
- utrzymanie trwałego użytkowania gruntów 
rolnych poza granicami administracyjnymi 
miast, 

W Zmianie Studium  uwzględnione zostały tereny rolnicze – ich  
powierzchnia zmniejsza się głównie na cele powiększenia 
eksploatacji czy tereny zabudowy – stanowią one jednak 
kontynuacje istniejących struktur przestrzennych.  

3. Ochrona powierzchni ziemi przed procesami 
erozyjnymi; 
- zalesianie lub utrzymywanie roślinności 
łąkowej i murawowej na terenach 
najbardziej narażonych na erozję, 
- stosowanie orki w poprzek stoku na 
terenach użytkowanych rolniczo.  

Na obszarach prawdopodobieństwa występowania osuwisk 
(sołectwo Nowy Staw) wyznaczono tereny dolesień ZLd 
stanowiących uzupełnienie istniejących terenów lasów ZL. 
Powyższe zostało wyznaczone na terenach oznaczonych w 
obowiązującym studium jak tereny ML lub R.  

4. Ochrona atrakcyjnych panoram i wnętrz 
widokowych; 
- powstrzymywanie procesów naturalnej 
wtórnej sukcesji, 
- uwzględnianie w planowaniu 

Ustalenia Zmiany Studium w zasięgu strefy „C” m.in. wskazują 
zasady ochrony krajobrazu kulturowego (w tym jest zapis cyt. 
ograniczenie zabudowy na terenach o dużych walorach widokowych)  
oraz zapewniają strefy dalekiego widoku (m.in. wyznaczają 
punkty widokowe).  
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przestrzennym zachowania stref dalekiego 
widoku.  

5. Zachowanie wartości kulturowych obszaru; 
- promowanie  w budownictwie  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym  
tradycyjnego  stylu  architektonicznego 
budownictwa, 
- rewitalizacja obiektów zabytkowych, 
- poszerzanie ewidencji obiektów 
zabytkowych. 

W ustaleniach Zmiany Studium zamieszczone są zasady ogólne 
ochrony krajobrazu kulturowego, uwzględnione są obiekty i 
obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków na podstawie 
przepisów odrębnych oraz wskazano obszary jakie powinny 
zostać działaniami rewitalizacyjnymi.  

Powyższa analiza wskazuje na zgodność wskazanego przeznaczenia terenów w Zmianie 
Studium z celami i działaniami działaniami związanymi z ochroną krajobrazową i kulturową 
strefy krajobrazowej „C” C-OOChK.  
 
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na Jeleniowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu (JOChK)  
 
 Jeleniowski OChK, położony na terenie otuliny Jeleniowskiego Parku 
Krajobrazowego, w zasięgu opracowania Zmiany Studium obejmuje południową część 
obrębu Piotrów i południową część obrębu Wiśniowa.  
  W Zmianie Studium przez przedmiotowy obszar wyznaczony został projektowany 
przebieg drogi ekspresowej S-74 [wariant 6.4 – etap 1 i wariant 2(B) – etap 2]. Przedmiotowe 
przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy             
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.) 
zakazy obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu 
publicznego.  
  Poniżej przedstawione są zmiany przeznaczenia terenów w projekcie Zmiany Studium 
w zasięgu Jeleniowskiego OChK (obręb Piotrów), w szczególności zwraca uwagę 
zmniejszenie terenów zabudowy mieszkaniowej, w stosunku do wyznaczonych                             
w obowiązującym Studium z 2010 r.  
 
 2010 r. - studium obowiązujące  2017 r. - projekt Zmiany Studium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Tab. Analiza zgodności zagospodarowania z działaniami w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów JOChK 
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L.p. Działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów JOChK 

Analiza zgodności 

1. Zapewnienie bioróżnorodności 
ekosystemów, a w szczególności 
najcenniejszych zbiorowisk łąk. 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium studium nie  wpłynie 
negatywnie na zachowanie bioróżnorodności, w tym 
najcenniejszych zbiorowisk łak. Teren w zasięgu JOChK 
stanowią głównie obszary użytkowane rolniczo. W obrębie 
Piotrów nowo wyznaczane tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej zostały znacznie zmniejszone w stosunku do 
wyznaczonych w obowiązującym studium i przeznaczone jako 
rolnicze jak w dotychczasowym użytkowaniu. Powyższe należy 
uznać za korzystne dla środowiska w kontekście „ukrócenia” 
zabudowy, która ogranicza tereny biologicznie czynne. 
Ustalenia dokumentu  nie ingeruje w  ekosystemy lokalnych 
dolin rzecznych, które zostały uwzględnione jako tereny 
oznaczone symbolem ZN.  

2. Zachowanie naturalnych stanowisk 
roślinności  kserotermicznej i halofilnej. 

W granicach JOChK na terenie Zmiany Studium nie 
stwierdzono stanowisk roślinności kserotermicznej i halofilnej.  

3. Zachowanie tworów i składników przyrody 
nieożywionej. 

W granicach JOChK na terenie Zmiany Studium brak jest 
tworów i składników przyrody nieożywionej.  

 
Tab. Analiza przeznaczenia i zagospodarowania terenów pod kątem respektowania zakazów 

obowiązujących w Jeleniowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (JOChK) 
L.p. Zakazy w JOChK Analiza  
1. Zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, 
leśną, rybacką i łowiecką.  

Wdrożenie ustaleń Zmiany Studium  nie będzie wiązać się z 
umyślnym zabijaniem dziko występujących zwierząt, 
niszczeniem ich nor, legowisk i innych schronień, miejsc 
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry. Niemniej jednak  nie można 
wykluczyć możliwości nieumyślnego zabicia pewnej liczby 
organizmów podczas  realizacji planowanych inwestycji – 
zabudowa (m.in. w glebie mogą znajdować się drobne 
organizmy: dżdżownice, nicienie, pierwotniaki i inne. Na pewno 
realizacja inwestycji w jakiś sposób będzie na nie oddziaływać  
jednakże z uwagi na ich liczebność i występowanie w każdym 
gramie gleby, ciężko byłoby temu zapobiec. Tym niemniej 
podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do umyślnego zabijania 
zwierząt.  

2. Likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 

W granicach JOChK na terenie Zmiany Studium: 
- w sołectwie Wiśniowa – pozostawiono dotychczasowe  
zagospodarowanie (zieleń ochronna i tereny rolnicze), 
projektowanej drogi ekspresowej S-74 (inwestycja celu 
publicznego – odstępstwo ustawowe) 
- w sołectwie Piotrów - zabudowa MNU i RMN została    
znacznie pomniejszona w stosunku do przewidzianej w 
obowiązującym studium – przy czym studium to (przyjęte w 
2010 r.) przeszło strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko, która wykazała brak negatywnego oddziaływania 
na przyrodę JOChK – zastosowanie odstępstwa wynikające z 
uchwały w spr. JOChK (§ 4 ust. 2 pkt 1) 

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.  

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych.   
W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny eksploatacji złóż 
(Komorniki), jednak zgodnie z wydanymi koncesjami 
wydobycie (z warstwy suchej) nie naruszy stosunków wodnych.  

4. Likwidowania, zasypywania i 
przekształcania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych. 

W granicach JOChK na terenie Zmiany Studium brak jest 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych.  
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 W związku z powyższą analizą należy stwierdzić, że realizacja ustaleń Zmiany 
Studium nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrody Jeleniowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg planowanego zagospodarowania,  nie wpłynie 
ono również negatywnie na przyrodę Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (JPK). Najbliżej 
terenu opracowania JPK znajduje w części północnej części obrębu Małacentów o ok. 190 m- 
w projekcie dokumentu są tu jednak wyznaczone lasy. Od części terenu wokół msc. Łagów 
ok. 1,6 km na północ od granic opracowania w soł. Piotrów).  
 Niezależnie od powyższego zmniejszenie terenów przeznaczonych na zabudowę          
w stosunku do obowiązującego studium należy uznać za korzystne dla środowiska mając             
na uwadze, że w dotychczasowym użytkowaniu pozostanie więcej terenów, tym samym 
pozostanie więcej powierzchni biologicznie czynnej niż zakładały ustalenia obowiązującego 
studium.   
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na Chmielnicko-Szydłowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu 

 
 Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Sz-ChOChK) obejmuje 
obręb Winna i część obrębu Melonek.  
 W terenie objętym Zmianą Studium w zasięgu Sz-ChOChK na północy eksploatowane 
są złoża kopalin, w części centralnej znajdują się tereny rolne, dolina rzeczna jak również 
tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, południe zajmują tereny lasów i dolesień 
(wyznaczone w obowiązującym studium).  
 
Tab. Analiza zgodności zagospodarowania z działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów 

Sz-ChOChK 

L.p. Działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów Sz-ChOChK 

Analiza zgodności 

1. Zachowanie i ochrona zbiorników wód 
powierzchniowych naturalnych i 
sztucznych, utrzymanie meandrów na 
wybranych odcinkach cieków.  

Uwzględniony został niewielki ciek wodny położony w 
centralnej części Sz-ChOChK w zasięgu Zmiany Studium wraz 
z dolina rzeczną (teren oznaczony symbolem ZN).  

2. Zachowanie śródpolnych i śródleśnych 
torfowisk, terenów podmokłych, oczek 
wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, 
niedopuszczenie do ich uproduktywnienia 
lub też sukcesji.  

W przypadku występowania wymienionych terenów w lasach 
zostaną one zachowane, ponieważ Zmiana Studium  pozostawia 
istniejące lasy. Tereny na południu wskazane do dolesienia 
podlegają już dawno procesom sukcesji leśnej i były wskazane 
do zalesienia już na etapie obowiązującego studium z 2010 r. 

3. Utrzymanie ciągłości i trwałości 
ekosystemów leśnych.  

Ustalenia Zmiany Studium zachowują kompleks leśny na 
południowym wschodzie, ponadto wskazują także duże tereny 
dolesień na południu. Powyższe zapewnia, a nawet uzupełnia, 
ciągłość i trwałość ekosystemów leśnych.  

4. Zachowanie i ewentualne odtwarzanie 
lokalnych i regionalnych korytarzy 
ekologicznych.  

W zmianie Studium uwzględniono lokalny korytarz w postaci 
doliny rzecznej. Teren nie jest w zasięgu korytarza o skali 
regionalnej.  

5. Ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów. 

Północną część stanowią tereny eksploatacyjne czyli 
zdegradowane. Kopalnie działają w oparciu o wydane koncesje. 
Dla przedsięwzięć zostały przeprowadzone oceny oddziaływania 
na środowisko i wydane decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Jak wskazano już w rozdz. 7.4. w raporcie 
dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża Komorniki I” 
(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
OŚ.6220.12.2013 z dnia 25.07.2014 r.) nie  stwierdzono 
gatunków roślin podlegających ochronie prawnej,  nie 
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stwierdzono również okazów grzybów i porostów. Wśród 
zwierząt chronionych wskazano jaszczurkę żyworodną i kilka 
gatunków ptaków. Jednakże zaznaczono, że wiele z tych 
zwierząt nie występuje tu stale, lecz jako gatunki przechodnie 
lub zalatujące. Wywnioskowano i uzasadniono cyt. pomimo, iż 
dojdzie do zajęcia siedlisk niektórych gatunków zwierząt 
występujących na terenie przeznaczonym pod wydobycie, to fakt, 
iż w sąsiedztwie występują siedliska podobne oraz dogodniejsze 
dla nich (np. pod względem żerowania czy schronień), od tych 
które występują na terenie planowanego zamierzenia pozwala 
wnioskować, iż zwierzęta będą się na nie przemieszczać. 

6. Szczególna ochrona ekosystemów i 
krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez 
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki 
ekologiczne.  

Na analizowanym terenie nie występują wyjątkowo cenne  
ekosystemy i krajobrazy – północna część jest zdegradowana 
wskutek prowadzonej eksploatacji złóż, część środkowa 
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i rolnicze oraz 
fragment doliny rzecznej przy niewielkim cieku wodnym, 
natomiast część południowa to część kompleksu leśnego wraz 
zterenami przeznaczonymi do zalesień. 

7. Zachowanie wyróżniających się tworów 
przyrody nieożywionej. 

W granicach Sz-ChOChK na terenie Zmiany Studium brak jest 
wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  

 
 

Tab. Analiza przeznaczenia i zagospodarowania terenów pod kątem respektowania zakazów 
obowiązujących w Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) 

L.p. Zakazy w Ch-SzOChK Analiza  
1. Zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, 
leśną, rybacką i łowiecką.  

Ustalenia Zmiany Studium w zasięgu Ch-SzOChK uwzględniają 
tylko zabudowę mieszkaniową istniejącą. W części południowej 
pozostaje dotychczasowe przeznaczenie (lasy i dolesienia) 
mające charakter przyrodniczy. W zakresie omówionych 
powyżej terenów wdrożenie ustaleń Zmiany Studium  nie będzie 
wiązać się z umyślnym zabijaniem dziko występujących 
zwierząt, niszczeniem ich nor, legowisk i innych schronień, 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry.  
W odniesieniu do zdegradowanej wskutek eksploatacji kopalin 
części północnej należy mieć na względzie przeprowadzone 
postępowania m.in. procedurę wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach  w trakcie której 
sporządzono raport oddziaływania na środowisko (informacja 
pod tabelą).  
Niemniej jednak przy prowadzeniu prac budowlanych np. 
remontowych nie można wykluczyć możliwości nieumyślnego 
zabicia pewnej liczby organizmów (m.in. w glebie mogą 
znajdować się drobne organizmy: dżdżownice, nicienie, 
pierwotniaki i inne. Na pewno realizacja inwestycji w jakiś 
sposób będzie na nie oddziaływać  jednakże z uwagi na ich 
liczebność i występowanie w każdym gramie gleby, ciężko 
byłoby temu zapobiec.  

2. Likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 

Analizując wskazane przeznaczenie terenów w Zmianie Studium 
ewentualnego zagrożenia dot. naruszenia niniejszego zakazu 
można się dopatrzeć jedynie w terenach eksploatacji 
(oznaczonych symbolem PG). Jednak przeprowdzona na etapie 
wydawanych decyzji ocena oddziaływania na środowisko 
wskazywała, że podczas realizacji inwestycji i eksploatacji 
surowca nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, które 
można by zaliczyć do zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
bądź nadwodnych.  

3. Dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 
użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych. W wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.2013 z dnia 25.07.2014 r. 
dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża Komorniki I” 
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gospodarka wodna lub rybacka.  stwierdzono cyt. W wyniku zakładanej eksploatacji powstanie 
suche wyrobisko o łącznej powierzchni ok. 14,7ha.  
Przede wszystkim ustalenia Zmiany Studium zapewniają cyt. 
zakaz wydobywania kopalin wykorzystując okresowe wahania 
poziomu wód podziemnych. Wprowadza się generalny zakaz 
odwadniania złóż, chyba, szczegółowe decyzji administracyjne 
lub szczegółowe dokumentacje i przepisy odrębne będą 
stanowiły inaczej.  Dodatkowo w ustaleniach wskazano cyt. 
Wykluczyć należy wydobycie spod poziomu wód podziemnych, w 
tym zakaz okresowego wydobycia wykorzystując wahania 
(różnice) tego poziomu w zależności od pory roku. 

4. Likwidowania, zasypywania i 
przekształcania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych. 

W granicach Sz-ChOChK na terenie Zmiany Studium brak jest 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych.  

 
 Jak wskazano w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.2013 
z dnia 25.07.2014 r. dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża Komorniki I” w odniesieniu 
do Ch-SzOChK cyt. Zgodnie z analizą i oceną dokonaną w raporcie, mając na uwadze 
uwarunkowania przyrodnicze, sposób prowadzenia prac (terminy) realizacja zamierzenia nie 
powoduje naruszenia zakazów obowiązujących w przedmiotowym obszarze.  
 Biorąc pod uwagę, że wyznaczony w Zmianie Studium teren PG zlokalizowany jest       
na skrajnym fragmencie Ch-SzOChK oraz zajmuje ok. 50 ha, co wobec 60 733 ha całego          
Sz-ChOChK stanowi zaledwie ok. 0,08% jego powierzchni.  
 Zajętość powierzchni Ch-SzOChK (ok. 0,08%) na potrzeby eksploatacji 
(prowadzonych na podstawie wydanych koncesji), będącej kontynuacją istniejącego 
zagospodarowania, brak cennych przyrodniczo zbiorowisk oraz roślin, grzybów bądź 
występowania rzadkich gatunków zwierząt na terenie, na których ma być wykonywana 
działalność, brak kolizji z celami ochrony, jakie obowiązują na terenie Ch-SzOChK oraz fakt, 
iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z naruszaniem zakazów obowiązujących           
w Obszarze, pozwala stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie obniży walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych tego terenu, nie będzie kolidować celami ochrony Obszaru i nie naruszy 
zakazów obowiązujących na jego terenie. Nie wpłynie zatem negatywnie na ochronę 
przyrody Ch-SzOChK.  
 

 

 

Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmioty ochrony oraz 
integralność obszarów Natura 2000  
 
Obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 

 W granicach Zmiany Studium znajduje się tylko bardzo niewielki fragment obszaru 
Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (obszar siedliskowy). Jest to skrajny 
teren lasów w obrębie Lechówek. Zmiana Studium w granicach tego obszaru wyznacza tereny 
lasów - oznaczenie ZL, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łagów.  
 Dla Lasów Cisowsko-Orłowińskich został ustanowiony Plan zadań ochronnych 
ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1141                  
z dn. 02.04.2014 r., z późn. zm.).  
 W granicy Zmiany Studium znajduje się jeden przedmiot ochrony ujęty w Planie 
zadań ochronnych - siedlisko przyrodnicze o kodzie 91P0 - Wyżynny jodłowy bór mieszany 
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(Abietetum polonicum). Cele działań ochronnych dla w/w przedmiotu ochrony określone           
w  Planie zadań ochronnych to:  
- uzyskanie zwarcia koron drzew na poziomie nieprzekraczającym  60%;  
- prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ochrony siedliska. 
Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie działań wskazanym w Planie zadań ochronnym 
jest właściwy terytorialnie Nadleśniczy.  
 W związku z wyznaczonym w Zmianie Studium przeznaczeniem analizowanego 
terenu czyli gospodarką leśną, zgodnym z dotychczasowym użytkowaniem, które zakłada 
respektowanie ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszaru 
Natura 2000 nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie.  
 

Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028 

  Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska obejmuje większą część lasów w obrębie 
Małacentów. W Zmianie Studium w granicach przedmiotowego Obszaru wyznaczono (tak 
samo jak w przypadku Lasów Cisowsko-Orłowińskich) tylko tereny lasów - oznaczenie ZL, 
będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łagów.  
 Dla Ostoi Jeleniowskiej do tej pory nie został ustanowiony plan zadań ochronnych ani 
plan ochrony. Siedliska przyrodnicze występujące na terenie objętym Zmianą Studium            
w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska: 
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) – kod 9110, Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe                      
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 
źródliskowe (siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym) – kod 91E0, Wyżynny 
jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) – kod  91P0, Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) -kod  9130 (Wg danych pozyskanych             
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach przekazanych z Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w 2009 r.).  
 W zasięgu obszaru Ostoja Jeleniowska znajduje się również część udokumentowanego 
w kat. C2 złoża piaskowców kwarcytowych wraz z zasobami pozabilansowymi (oprac.             
z 1969 r.) - Wał Małocentowski Z10. Zmiana Studium wskazuje jedynie jego granice (zgodnie 
z obowiązkiem wynikających z przepisów odrębnych), nie jest planowane jego choćby 
perspektywiczne wydobycie.  
 Zmiana Studium wyznacza szlaki turystyczne przebiegające przez Ostoję Jeleniowską:    
- zielony szlak pieszy Łagów – Wał Małocentowski – Kobyla Góra – Nowa Słupia,  
- postulowana trasa szlaku pieszy pieszego ze Studium z 2006 r. ze zmianą z 2010 r.  
- czerwony szlak pieszy Gołoszyce – Kuźniaki im. Edmunda Massalskiego. 
Dwa pierwsze to szlaki istniejące, natomiast trasa szlaku postulowanego wyznaczona została 
po istniejącej drodze i ścieżkach leśnych.  
 Ustalenia Zmiany Studium (Kierunki zagospodarowania) uwzględniają i respektują 
ochronę dla obszarów Natura 2000 – w zapisach dla terenów lasów ZL zapewniono cyt: 
„zagospodarowanie rekreacyjne tj. leśne ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, urządzenia 
turystyczne, parkingi leśne itp., z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający 
siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną”.  
 W związku z powyższym wskazane w  Zmianie Studium przeznaczenie (tereny lasów) 
sankcjonujące istniejący stan zagospodarowania nie pogorszy stanu i nie zniszczy siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt w w/w obszarach Natura 2000.  
 Ponadto trzeba podkreślić, że omawiane powyżej tereny lasów w zasięgu obszarów 
Natura 2000 są w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łagów. Jak już omówiono             
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w rozdz. 3.1.9. aktualnie opracowywany jest projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Łagów na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Integralną częścią 
Planu Urządzenia Lasu jest Program Ochrony Przyrody, w którym opisane są wszystkie 
obszary chronione oraz obszary ochrony sieci Natura 2000 na terenie danego  nadleśnictwa. 
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko              
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dla w/w projektu wymagane jest  przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmuje sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko.  
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 
  Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Dolina Łagowicy” oraz teren z jaskinią zwaną 
„Jaskinią Zbójecką” (omówione w rozdz. 3.1.10.) znajdują się na terenie sołectwa Łagów. 
Obejmują tereny oznaczone ZN tj. obszary dolin rzecznych okresowo narażonych                 
na powodzie („Dolina Łagowicy”) i tereny oznaczone ZP tj. tereny zieleni parkowej (teren          
z jaskinią). Niniejsza Zmiana Studium uwzględnia ochronę tych zespołów i nie wprowadza 
nowego przeznaczenia dla w/w terenów.  
  Dodatkowo warty podkreślenia jest fakt, iż obydwa zespoły zlokalizowane są             
w zasięgu strefy krajobrazowej „A” Cisowsko-Orłowinskiego Obszary Chronionego 
Krajobrazu. Jest to strefa o najwyższym reżimie ochrony, w której obowiązują liczne zakazy 
(m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko), co należy uznać za „dodatkowe” zabezpieczenie i ochronę             
dla wartości przyrodniczych i krajobrazowych omawianych zespołów.   
 Walory krajobrazowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego obejmującego Wąwóz 
Dule z Jaskinią Zbójecką uwzględniono i podkreślono poprzez wyznaczenie punktu 
widokowego na jego terenie. Z punktu rozpościera się atrakcyjne otwarcie widokowe                   
na zbocza i dno wąwozu, a w dalszej perspektywie na Łysogóry i Pasmo Jeleniowskie. Punkt 
ten został również wskazany w inwentaryzacji przyrodniczej C-OOChK - jako jeden z sześciu 
na terenie całego obszaru chronionego. Dodatkowo jak zaznaczono w inwentaryzacji Jaskinia 
Zbójecka to jedno z najważniejszych w regionie zimowisk nietoperzy. Podczas corocznych 
liczeń stwierdzane są tam takie gatunki jak nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina czy mopek. 
Dlatego w ramach opracowania określono propozycję ochrony cyt. Ze względu na obecność 
zimowiska nietoperzy, należy ustanowić tam strefę ochronną. Nie wyklucza to turystycznego 
wykorzystania jaskini poza okresem hibernacji nietoperzy. W przypadku planowania 
zagospodarowania jaskini czy udostępnienia większej jej części zwiedzającym, należy wziąźć 
pod uwagę potrzebę zachowania miejsc przebywania nietoperzy i ich drogi dolotu                        
do kryjówek. 
 

Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na użytek ekologiczny i pomniki przyrody 

 
  W zasięgu granic Zmiany Studium zlokalizowanych jest pięć pomników przyrody 
oraz jeden użytek ekologiczny „Łąka śródleśna” położony na terenie Lasów Państwowych 
(omówione w  rozdz. 3.1.10.)  Niniejsza Zmiana Studium respektuje w ustaleniach ochronę 
tych obiektów i nie wprowadza nowego przeznaczenia dla terenów, na których znajdują się 
pomniki i użytek. Nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu realizacji dokumentu                 
na omawiane formy ochrony przyrody.    
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Sąsiedztwo Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) 

 

  Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo w obrębie Małacentów ze Świętokrzyskim 
Parkiem Narodowym w Zmianie Studium wyznaczona została strefa ekotonowa 200 m                  
od granicy ŚPN obejmująca teren lasów, która została wskazana w projekcie Planu ochrony 
dla ŚPN. Projekt Planu m.in. określa wskazania do zagospodarowania terenów otuliny Parku 
oraz niezbędne ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym możliwy sposób zagospodarowania       
w strefie ekotonowej, co zostało omówione w rozdz. 3.1.10. Zmiana Studium respektuje 
przyjęte w projekcie Planu ochrony dla ŚPN zasady ochrony.   
 
 
 
Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na drożność korytarzy ekologicznych 

 
 Jak omówiono w rozdz. 3.1.11. przez zachodnią część terenu opracowania w układzie 
północ-południe przebiega odnoga (Korytarz Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisly – KPdC-
3B) głównego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym  (Korytarz Południowo-
Centralny - KPdC).    
 
Droga ekspresowa S-74 

Planowana droga ekspresowa S-74 przebiegać będzie pomiędzy dużymi kompleksami 
leśnymi (Lasy Cisowsko-Orłowińskie, Świętokrzyski Park Narodowy i Pasmo Jeleniowskie) 
tym samym przecinać będzie Południowo-Centralny Korytarz Ekologiczny (KPdC).  

Jak wskazano z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOO.I-
4200.1.2012.MGN.37, WOO.I.4200.2.2015.MGN.17 z dnia 19.06.2017 r.) dla przedmiotowej 
drogi cyt. „W celu umożliwienia migracji zwierząt średnich i dużych, których szlaki migracji 
przecina analizowana droga wykonane będą przejścia dla zwierząt. Przejścia będą 
wyposażone w infrastrukturę naprowadzającą zwierzęta do przejść w postaci siatek 
naprowadzających, nasadzeń zieleni, a także wyposażone w osłony antyolśnieniowe, zostaną 
zagospodarowane w sposób sprzyjający ich wykorzystaniu przez zwierzęta oraz 
zabezpieczone przed użytkowaniem przez ludzi. Ogrodzenia ochronne wzdłuż drogi będą 
płynnie łączyć się z przejściami dla zwierząt. Wzdłuż ogrodzeń na długości na długości       
100 m (po 50 m w każda stronę od osi obiektu) zostaną wprowadzone rzędy gęstych nasadzeń 
z wykorzystaniem roślinności naprowadzającej.” 

W ramach inwestycji zaplanowano dwa przejścia górne w postaci tzw. „zielonego 
mostu” zlokalizowane w km 113+250 i w km 125+750. Pierwsze z wymienionych dotyczy 
części terenu opracowania, jak wskazano poniżej.  

   

Rys. Fragment terenu Zmiany Studium na tle korytarza ekologicznego KPdC-3B wraz            
z planowaną lokalizacją przejścia dla zwierząt na projektowanej drodze ekspresowej S-74 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji GDDKiA dot. drogi ekspresowej S-74. 
 

Ponadto w dokumentacji dla projektowanej S-74 wskazano również przejścia            
dla zwierząt małych (przepusty drogowe dostosowane do migracji drobnej fauny) dla zwierząt 
średnich oraz dla herpetofauny (betonowe przepusty połączone z płotkami 
naprowadzającymi). Jak wynika z decyzji cyt. „Analiza przewidywanej skuteczności 
zaproponowanych w raporcie przejść dla zwierząt wskazuje, że w dostatecznym stopniu 
zabezpieczają one możliwość migracji zwierząt bytujących w rejonie drogi, a zaproponowana 
liczba i lokalizacja przejść jest wystarczająca.” 

 
Obwodnica Łagowa 

 Trasa planowanej obwodnicy Łagowa zostanie przeprowadzona poza obszarami 
korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym, przecina natomiast lokalne ciągi 
ekologiczne: rzekę Łagowiankę, Sosnę, Dopływ z Woli Łagowskiej oraz ciek bez nazwy.           
W wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OŚ. 6220.9.2016 z dnia 
17.01.2017 r.) wskazano zacytowane poniżej działania minimalizujące dot. możliwości 
migracji zwierząt oraz do zastosowania podczas wykonywania nowych obiektów mostowych 
– m.in.:   

• możliwość migracji małych zwierząt będzie zapewniona poprzez obiekty 
zlokalizowane w km ok. 2+080 i ok. 2+846 o min. szer. odpowiednio 2 m i 2,2 m, 
min. wysokości 1,5 m i współczynniku ciasnoty odpowiednio 0,15 i 0,073 (przejścia 
zespolone dla małych zwierząt), przy których zastosowane zostaną wygrodzenia 
ochronno-naprowadzające, 

• w obrębie projektowanych obiektów mostowych funkcjonować będą przejścia dolne 
duże dla dużych i średnich ssaków: w km 0+062,85-0+200 o rozpiętości ok. 139 m            
i świetle pionowym 5-8,6 m oraz świetle poziomym ok. 100m oraz w km 0+375-
0+500 o rozpiętości ok. 104 m i świetle pionowym 3,2-6 m oraz świetle poziomym 
ok. 43 m;    z pozostawieniem warstwy gruntowej pod obiektami,  

• w km 0+236 zlokalizowany będzie przepust technologiczny (wymiary w świetle szer. 
6 m, wys.3,5 m, współczynnik względnej ciasnoty 0,82), przez który przebiegać 
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będzie droga polna umocniona kruszywem i  który to w ocenie autorów karty może 
stanowić miejsce dogodne dla migracji zwierząt średnich z uwagi na niewielkie 
natężenie ruchu pojazdów.  

Biorąc pod uwagę działania minimalizujące wskazane do zastosowania w wydanej decyzji 
należy przyjąć, że realizacja w/w przedsięwzięcia nie wpłynie na zakłócenie drożności   
korytarzy lokalnych.  
 
Gazociąg wysokiego ciśnienia  

W poprzek całego korytarza ekologicznego KPdC-3D przez obręb Lechówek 
planowany jest przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia. Znaczące oddziaływania                 
na środowisko będą miały prace ziemne i montażowe projektowanego gazociągu: wykonanie 
wykopu, usunięcie kolizyjnych drzew i krzewów w pasie montażowym oraz moment 
rozruchu - sprawdzenie szczelności instalacji. Etap budowy będzie stanowił także utrudnienia 
dla migracji zwierząt, jednak będzie to miało miejsce przez określony czas. Po zakończeniu 
budowy stan środowiska powróci do stanu sprzed budowy, wraz z odtworzeniem szaty 
roślinnej, inwestycja będzie bowiem zrealizowana pod powierzchnią ziemi. Ponadto              
w obowiązkowych strefach kontrolowanych wprowadza się m.in zakaz zabudowy obiektami 
budowlanymi, co należy uznać za korzystne dla migracji większych zwierząt.   
 
Pozostałe tereny inwestycyjne w zasięgu korytarza ekologicznego KPdC 

W środkowej części korytarza ekologicznego KPdC-3D znajdują się miejscowości 
Lechówek i Małacentów. W ramach niniejszej Zmiany Studium poszerzono tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w stosunku do przeznaczonych na ten cel w obowiązującym 
studium. Są to jednak poszerzenia istniejących już struktur osadniczych wzdłuż istniejących 
ciągów komunikacyjnych (w msc. Lechówek głównie wzdłuż istniejącej drogi krajowej                  
Nr 74). Na wschodnich obrzeżach głównego korytarza KPdC-3D w ramach Zmiany Studium 
wyznaczone są również tereny aktywności gospodarczej (symbol UPP), tereny lokalizacji 
instalacji fotowoltaicznych (symbol Pfo) oraz tereny sportu, rekreacji i turystyki (symbol US). 
Tereny UPP i US są ponowione za obowiązującym Studium, natomiast teren Pfo wskazany 
został na terenach użytkowanych obecnie rolniczo i zlokalizowany niejako „na zapleczu” 
terenów UPP i na zupełnym skraju korytarza. Należy uznać, że w/w zagospodarowanie nie 
wpłynie negatywnie na drożność korytarza ekologicznego KpdC-3D.  

 
 
 

8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO USTALEŃ  PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

 
 

 Z uwagi na położenie gminy oraz charakter zagospodarowania realizacja projektu 
Zmiany Studium nie będzie miała negatywnych skutków transgranicznych. Gmina Łagów, jak 
cały Region Świętokrzyski nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych,             
a odległości granic województwa do granic państwa, we wszystkich kierunkach, sięgają co 
najmniej 150 km. W związku z powyższym skutki realizacji projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów nie będą 
transgranicznie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                   
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
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9. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI ZAPISÓW ZMIANY  
STUDIUM 

 

 Wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych z zakresu ochrony 
środowiska i ochrony przyrody określają wytyczne odnośnie zapewnienia warunków 
utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. W celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania realizacji założeń Zmiany Studium                  
na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi niezbędne jest uwzględnienie stosownych 
rozwiązań. Zmiana Studium zawiera zapisy/rozwiązania, które mają na celu zapobieganie 
i/lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko będących skutkiem jego 
realizacji. Ich uwzględnienie jest jednym z głównych sposobów realizacji zasad zapobiegania 
i przezorności  określonych w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 519).  
  

Ustalenia Zmiany Studium wprowadzają następujące zasady i działania mające na celu 
zapobieganie i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko:  
 
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed hałasem:  
• stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych jak np. nawierzchnie o niskich 

emisjach hałasu od kół pojazdu; 
• systematyczne i konsekwentne wprowadzanie rozwiązań technicznych i wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii w celu ograniczenia emisji pyłów w związku z działalnością 
górniczą;  

• stosowanie zabezpieczeń akustycznych zabezpieczających tereny podlegające ochronie 
akustycznej oraz istniejącą zabudowę przy drogach o dużym natężeniu ruchu (szczególnie 
DK 74 oraz planowane obejście tej drogi - S74), terenach wzmożonej aktywności 
gospodarczej (w tym szczególnie  zakładów wydobywczych) poprzez stosowanie 
ekranów akustycznych, wałów ziemnych, zieleni izolacyjnej a w przypadku zakładów 
produkcyjnych również instalacji i technologii ograniczających zapylenie i hałas 
produkcyjny.  
 
Ponadto w odniesieniu do obowiązującego aktu prawa województwa świętokrzyskiego    
tj. „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz        
z planem działań krótkoterminowych” (uchwała Sejmiku Woj. Święt.Nr XVII/248/15            
z dnia 27.11.2015 r.) na obszarze Zmiany Studium wprowadza się: 
- ograniczania w lokalizacji obiektów powodujących wzmożone natężenie ruchu 
kołowego, poprzez wyznaczenie obszarów aktywności gospodarczej głównie w pobliżu 
węzłów komunikacyjnych; 
- stosowanie systemów grzewczych oparte o ekologiczne i niskoemisyjne technologie 
(postuluje się); 
- w otoczeniu głównych emitorów zanieczyszczenia powietrza (drogi ponadlokalne           
i obszary wydobycia kopalin) obszarów zieleni izolacyjnej. 

 
W zakresie ochrony wód: 
• zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od linii brzegu powierzchniowych 

wód publicznych z równoczesnym dostosowaniem odległości ogrodzeń z zapewnieniem 
wykluczonych z zabudowy pasów ochronnych o szerokości minimum 5,0 m od brzegów 
tych cieków w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych                 
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i konserwacyjnych, a także dla ochrony otuliny biologicznej cieków; obowiązują przepisy 
prawa wodnego;  

• ochrona i wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych, 
istniejących stawów oraz budowa sztucznych zbiorników wodnych do retencjonowania 
wód w tym podczyszczonych wód deszczowych i roztopowych; 

• inwestycje w infrastrukturę techniczną: w miarę możliwości likwidacja  
bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków, rozbudowa systemów kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, w miarę potrzeby rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz 
promocja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rolnych, nie włączonych             
do systemu kanalizacji; 

• wody podziemne należy przeznaczać wyłącznie do celów konsumpcyjnych                   
dla zaopatrzenia ludności, dla celów przemysłowych winny być wykorzystywane wody 
powierzchniowe; w związku z prowadzoną intensywną działalności wydobywczą, należy 
wykluczać metody i technologie wydobywcze, które mogą zanieczyścić wody podziemne 
ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady bez 
zaprojektowania i wykonania odpowiednich zabezpieczeń;   

• wykluczyć należy wydobycie spod poziomu wód podziemnych, w tym zakaz okresowego 
wydobycia wykorzystując wahania (różnice) tego poziomu w zależności od pory roku;  

• zakaz odprowadzania ścieków do rzek, cieków i ziemi, jeżeli nie spełniają one 
odpowiednich wymogów określonych każdorazowo w pozwoleniach wodno-prawnych 
(powyższy zakaz dotyczy również wód opadowych z terenów zurbanizowanych, 
przemysłowych, składowych, baz transportowych i terenów wydobycia kopalin itp.  

• zakaz wydobywania kopalin wykorzystując okresowe wahania poziomu wód 
podziemnych. Wprowadza się generalny zakaz odwadniania złóż, chyba, szczegółowe 
decyzji administracyjne lub szczegółowe dokumentacje i przepisy odrębne będą 
stanowiły inaczej.                                                              

 
W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym - obowiązują zasady 
wynikające z przepisów odrębnych:  
• obejmujące obszary i tereny o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym 

charakterze ustanowionych reżimów ochronnych ustanowienie stref ochronnych                    
dla elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego (110 kV) napięcia oraz 
średniego napięcia (15kV), w granicach których zakazać lokalizowania obiektów 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi;  

• ustanowienie  stref  ochronnych  dla  sieci  i  urządzeń radiolokacyjnych                       
i radionawigacyjnych w granicach których zakazuje się lokalizowania obiektów 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi.  

 
W zakresie lokalizacji gazociągu  wysokiego  ciśnienia  oraz  planowanych  stacji  
redukcyjno-pomiarowych: 
• obowiązują strefy kontrolowane (definicja zgodnie z obowiązującym prawem) o 

szerokości  zgodnej z przepisami odrębnymi, w których zabrania  się  w  szczególności 
lokalizowania wszelkiej zabudowy, nasadzania drzew i krzewów w tym w 
szczególności zalesiania terenu oraz  wieloletnich  upraw  sadowniczych  oraz  
podejmowania  działalności  mogącej  zagrozić  trwałości gazociągu. 

 
W zakresie lokalizacji i rodzaju obiektów/urządzeń do produkcji odnawialnych źródeł energii: 
• w obszarze zmiany studium nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych o  mocy 

powyżej  100 kW oraz o mocy w przedziale od 40kV do 100kV;  
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• lokalizacja obiektów, urządzeń i instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii, tj.: 
instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100kW możliwa w wyznaczonych obszarach, 
zgodnie z ustaleniami studium (teren Pfo), pod warunkiem, że ponadnormatywna 
uciążliwość tych instalacji obiektów i urządzeń zamknie się w granicach stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
– ustalonych w granicach obszaru przeznaczenia – terenów funkcjonalnych. 

 
W zakresie ochrony gruntów rolnych oraz racjonalnej gospodarki rolnej - zapisy: 
• wzmożona ochrona gruntów ornych klas bonitacyjnych I-III i użytków zielonych przed 

nieuzasadnionym przeznaczeniem na cele nierolnicze oraz zapobieganie ich degradacji 
zarówno  w wymogu procesów erozyjnych jak i nieracjonalnego użytkowania; 

• utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu istniejących łąk i pastwisk oraz ochrona 
przed  zainwestowaniem i degradacją sanitarną;  

• zachowanie charakteru elementów składających się na rolniczą przestrzeń produkcyjną 
w tym na krajobraz rolniczy;  

• zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu terenów łąk i pastwisk w obszarze dolin 
rzecznych a także pozostałych mniejszych cieków i zbiorników wodnych,                            
w szczególności na terenach podmokłych;  

• dążenie do wyłączenia z zabudowy i ograniczanie meliorowania obszarów podmokłych 
(bezodpływowych) położonych poza dolinami rzecznymi:  tereny te położone wśród 
otwartych przestrzeni gruntów ornych stanowią element bioróżnorodności (powinny 
zostać zakrzewione i dawać schronienie zwierzynie i ptactwu) utrzymując lokalne 
ekosystemy;  

• postuluje się wprowadzenie zakazu azotanów wysokotoksycznych oraz nawozów 
powodujących skażenie wód i żywności oraz zakaz wprowadzenia wszelkich działań 
doprowadzających do skażenia gleby, sąsiadujących upraw (nie tylko w kontekście 
ochrony terenów rolnych ale również ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawy stanu 
gospodarki wodno- ściekowej gminy);  

• dążenie do zmian struktury użytkowania ziemi rolniczej w kierunku wzrostu gospodarstw 
obszarowo większych, niemniej nigdy poprzez wprowadzenie rolnictwa na bazie ziaren 
modyfikowanych genetycznie;  

• wspieranie rozwoju agroturystyki oraz agroturystyki z elementami edukacji na temat 
zdrowego żywienia, trybu życia i wzrostu świadomości ekolologicznej na całym 
obszarze gminy, w szczególności na terenach wsi predysponowanych do takiego rodzaju 
usług uzupełniających działalność rolniczą.  

 
W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym obszarów przyrodniczych objętych 
ochroną prawną oraz ochrony lasów:  
• uwzględnienie regulacji i warunków ochrony określonych w przepisach odrębnych dot. 

istniejących form ochrony przyrody;  
• określenie minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla terenów zabudowy (MN – 

25%, ML – 60%, RMN – 35%, RM – 30%, MNU – 20%, U – 15%, UPP – 15-25%);  
• wyznaczenie terenu zieleni ochronnej ZI, której funkcja podstawowa jest zieleń urządzona 

i nieurządzona, w tym o funkcji służącej izolacji, separacji od sąsiadujących uciążliwych 
funkcji terenu obszarów zabudowy, zalesienia, terenów kopalni, dróg;  

• udostępnienie dla celów turystyki lokalnej kompleksu lasów państwowych z lokalizacją 
parkingu przyleśnego i wytyczeniem szlaków turystyki pieszej i rowerowej, szczególnie               
w północnej i północno-zachodniej części gminy w sołectwach Małacentów i Lechówek,             
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z jednoczesnym zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający siedliskom, 
gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną;   

• na terenach lasów ZL w ramach funkcji uzupełniającej wskazano urządzenia   
infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, 
drogi, urządzenia i obiekty służące funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej,                 
z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający siedliskom, gatunkom oraz 
siedliskom tych gatunków, objętych ochroną;  

• dopuszczenie prowadzenia dolesień w obszarach oznaczonych w studium symbolem R 
na warunkach wskazanych w dziale Zasady polityki zalesieniowej oraz zgodnie              
z przepisami odrębnymi w tym z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, 
w tym respektowaniem ograniczeń wynikających z ochrony obszarów Natura 2000; 
obszary do dolesień zostaną wskazane na etapie opracowania miejscowych planów;  

• tworzenie warunków przestrzennych do zachowania właściwej ochrony ppoż dla terenów 
lasów;  

• dla terenów zabudowy letniskowej ML i US obowiązuje cyt. ochrona wartości 
przyrodniczych terenu, w tym w szczególności otaczających terenów leśnych                
o chronionych przyrodniczo oraz terenów nadbrzeżnych zbiorników wodnych, 
istniejących cieków wodnych (i osuwisk – w przypadku terenu ML);   

 
W zakresie ochrony dóbr kultury i ochrony krajobrazu kulturowego:  
• ochrona dóbr kultury polega między innymi na zabezpieczeniu ich przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją oraz na zapewnieniu im warunków trwałego 
zachowania;  

• tworzenie zasady rekompozycji nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych 
siedlisk zagrodowych, w celu minimalizacji dysonansu między zabudową 
współczesną, a tradycyjną zabudową regionu oraz charakterem miejsca; 

• na terenach wykazujących tendencję do rozpraszania zabudowy (przysiółki, kolonie) 
utrzymywać zabudowę; 

• wprowadzać zabudowę w układzie liniowym, poprzez  uzupełnianie luk budowlanych, 
lub skupiać zabudowę doprowadzając do powstawania zwartych obszarów 
zainwestowania; 

• ograniczenie zabudowy na terenach o dużych walorach widokowych – wskazanych           
w stadium; 

• dążenie do  zachowania  charakteru  zabudowy zgodnego z typem wsi i miejscowości 
(szczególnie w strefie krajobrazu kulturowego –zurbanizowanego); 

• ochrona cmentarzy; 
• ochronę historycznych układów zabudowy, tym szczególnie m. Łagów wskazanych          

na mapie studium w oznaczonych obszarach stref A i B ochrony konserwatorskiej; 
• ochrony istniejących terenów leśnych i zieleni śródpolnej, stanowiących                     

o malowniczości krajobrazu,  tworzonego  przez  liczne  formy  erozyjne  w  postaci 
wąwozów,  jarów, parowów i dolinek o stromych zboczach, zakrzewionych                      
i porośniętych lasami (szczególnie w strefie krajobrazu kulturowego – 
niezurbanizowanego); 

• realizacja opracowanych programów rewitalizacji, w tym „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2014-2024”. 

 
W ramach pozostałych wskazań środowiskowych, w tym przyrodniczych, w celu 
ograniczenia negatywnego wpływu w trakcie prowadzonych prac budowlanych należy 
pamiętać o następujących kwestiach: 
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• w przypadku występowania drzew na terenach planowanych do zmiany 
zagospodarowania np. planowanych pod perspektywiczną eksploatację czy realizacje 
dróg konieczne jest ich wycięcie; mając na uwadze ochronę przyrody, w tym ptactwa       
i innych zwierząt mogących przebywać na terenie planowanej wycinki, sugeruje się, 
aby przyjąć optymalny termin jej przeprowadzenia w okresie od 15 sierpnia                    
do 15 marca; zgodnie z biologią gatunków ptaków przebywających na terenie naszego 
kraju, lęgi większości z nich powinny do końca lipca zostać wyprowadzone;              
w przypadku, kiedy zostaną stwierdzone zasiedlone gniazda ptaków, koniecznym 
będzie wstrzymanie się z wycinką do zakończenia sezonu lęgowego ptaków              
(od 16 października do końca lutego), lub w przypadku braku takiej możliwości - 

wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na zniszczenie gniazda do regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska;  
• prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej 

(w godzinach od 600 do 2200); w miarę możliwości unikać jednoczesnej pracy 
urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu; ograniczyć do minimum prowadzenie 
robót z użyciem sprzętu wibracyjnego w pobliżu budynków mieszkalnych;    

• plac budowy i drogi dojazdowe należy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, 
(drogi na placu budowy zraszać wodą), zapewnić transport materiałów budowlanych    
z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem (przykrycia skrzyń 
samochodów);   

• drogi dojazdowe do obsługi placów budowy należy wytyczać w oparciu o istniejącą 
sieć szlaków komunikacyjnych;  

• zaplecze budowy wraz z bazą transportowo-sprzętową zorganizować                                    
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu a po zakończeniu prac teren 
przywrócić do możliwie zbliżonego do pierwotnego;  

• prace budowlane należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed awaryjnym 
wyciekiem zanieczyszczeń z układu paliwowego maszyn i pojazdów do gruntu;  

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, 
magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,                  
w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
zanieczyszczeń oraz zapewnić ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór 
przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie;  

• prace budowlane nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich;  

• zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi – humusu wykonać w terminie od 15 sierpnia                
do 15 października – tj. po okresie rozrodczym zwierząt i przed okresem zajmowania 
schronień na zimę;   

• wszelkie prace związane z ingerencją w skarpy i dno cieków wodnych prowadzić poza 
okresem tarła ryb, tj. poza okresem od 1 marca do 30 kwietnia.   

 
 
 
10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH                        
W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM               
 

  Zgodnie z art. 51 ust. 3b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                   
na środowisko zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować 
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przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany 
studium, w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000.  
 W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000, stąd                
nie zachodzi potrzeba przedstawienia rozwiązań alternatywnych. 
 
 
 
11. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC PROGNOZĘ 

 
 
 Przy opracowywaniu niniejszej prognozy wykorzystano materiały dotyczące 
inwestycji o podobnym charakterze dla których rozwiązania zewnętrzne są typowe dla 
realizacji takich obiektów. Dlatego nie napotkano obecnie na istotne trudności, wynikające 
czy to z niedostatku technik, lub luk we współczesnej wiedzy, które uniemożliwiałyby 
należyte wykonanie „Prognozy...”. Należy jedynie wspomnieć o braku materiałów i danych 
dotyczących aktualnego stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego 
zmianą, stanowisk i punktów monitoringu, pomiarów poszczególnych elementów 
przyrodniczych. Ogólnie dostępne dane na ten temat (monitoring WIOŚ) zazwyczaj 
zlokalizowane są w znacznym oddaleniu  od omawianego terenu, ale pośrednio i w sposób 
ogólny oczywiście dotyczą go także. 
 
 
 
12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI ICH PRZEPROWADZANIA 
 
 
 Zapisy Zmiany Studium wprowadzają szereg ustaleń mających na celu zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ochrony środowiska na terenie przewidzianym do zainwestowania. 
Jednak wydaje się koniecznym aby po zrealizowaniu przewidzianych w zmianie studium 
inwestycji - w oparciu o sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 
prowadzić na bieżąco analizę skutków, jakie wywarło wprowadzenie nowego 
zainwestowania, zwłaszcza na obszary chronione. 
 Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania 
przestrzennego gminy sporządzanym dla jej całego obszaru i zawiera wytyczne                           
do planowania miejscowego. Nie jest ono jednak przepisem prawa miejscowego i nie stanowi 
podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją 
inwestycji. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi 
swego rodzaju aksjologiczną podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy       
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z treści studium powinny 
wynikać lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Skonkretyzowane działania                   
w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, położonego na obszarze gminy, przewidziane                    
w m.p.z.p. oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny 
być formułowane i realizowane zgodnie z tymi zasadami. Procedura sporządzania dokumentu 
nie przewiduje kontroli realizacji ustaleń studium, natomiast przewidziana jest kontrola 
wojewody w zakresie zgodności postępowania planistycznego z przepisami prawnymi.                   
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W ustaleniach studium nie ma możliwości określenia metod monitoringu realizowanych 
inwestycji, natomiast przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko muszą 
przejść stosowne procedury oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
 Obserwacja i analiza skutków realizacji ustaleń dopiero sporządzonych w oparciu                 
o studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu                          
do niektórych elementów środowiska (gleby, stosunków wodnych, klimatu, powietrza, hałasu, 
organizmów żywych), będzie prowadzona w ramach istniejącego monitoringu 
środowiskowego, prowadzonego przez odpowiednie służby posiadające odpowiednie 
kompetencje i środki do prowadzenia tego typu monitoringu. 
 Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie regulują metod 
analizy skutków realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego ani częstotliwości ich przeprowadzania w odniesieniu do zmian jakości 
środowiska przyrodniczego oraz zmian zachodzących w strefie gospodarczej oraz społecznej.       
Jednak zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 
sporządzający dokumenty planistyczne jest zobowiązany przynajmniej raz w czasie kadencji 
rady gminy dokonać analizy zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka 
powinna zatem obejmować również analizę skutków realizacji ustaleń uchwalonych studiów                                     
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian 
zagospodarowania trenów.  
 Zalecaną metodą analizy skutków realizacji ustaleń dokumentów planistycznych jest 
analiza porównawcza przeprowadzona w oparciu o dane z monitoringu środowiska. 
Najbardziej istotne są zmiany w powierzchni i strukturze użytkowania gruntów, zmiany 
jakości poszczególnych komponentów środowiska, zmiany w gospodarce zasobami wodnymi 
oraz zmiany w sferze społecznej oraz gospodarczej obszaru.  
 Przedstawione uwarunkowania prawne uznaje się za wystarczające do monitorowania 
realizacji Zmiany Studium.  
 

 

 

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łagów opracowana została w efekcie podjęcia przez Radę Gminy w Łagowie Uchwały                 
Nr XXIX/245/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie przystąpienia                 
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łagów” Zgodnie  z powyższą uchwałą Zmiana Studium obejmuje 
obszar w granicach administracyjnych sołectw lub części sołectw: Łagów, Winna, Nowy 
Staw, Lechówek, Wola Łagowska, Płucki, Wiśniowa, Piotrów, Melonek, i Małacentów               
w gminie Łagów (powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).  
           Projekt Zmiany Studium zakłada utrzymanie istniejącej funkcji dla większości terenów 
oraz wyznaczeniu nowych terenów inwestycyjnych – głównie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową, produkcyjną w oparciu o rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców, określone 
na podstawie przeprowadzonego bilansu terenów przeznaczonych do zabudowy, weryfikację 
poszczególnych terenów skutkującą przypisaniu nowych funkcji dla danych terenów 
aktualizację uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, przyrodniczych, kulturowych 
oraz infrastrukturalnych.  
Głównym celem projektowanej Zmiany studium jest:  
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•   aktualizacja materiałów w zakresie obszarowych form ochrony przyrody, 
• uwzględnienie zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy                               

o szczególnych zasadach realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych -  korektom 
uległ projektowany nowy układ komunikacyjny (przebieg drogi ekspresowej DK74/S-74                    
i obwodnicy Łagowa w ciągi drogi wojewódzkiej nr 756)   

•   wyznaczenie obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – lokalizacja instalacji fotofoltaicznej;  

• aktualizacja zagadnień związanych z nowo udokumentowanymi złożami, a także 
powstaniem nowych granic terenów i obszarów górniczych w wyniku wydanych nowych 
koncesji na wydobycie;  

• wyznaczenie lub doprecyzowanie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów uwzględniające rzeczywiste potrzeby wynikające                               
z opracowanego bilansu;  

• korekta zapisów dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym;  

• uwzględnienie w Zmianie Studium wniosków o zmianę przeznaczenia                                                  
i zagospodarowania terenów stanowiące jednostkowe postulaty zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikające z bieżących potrzeb i zamiarów 
inwestycyjnych; 

•  uwzględnienie zmian w polityce przestrzennej gminy wynikających z dynamicznie 
rozwijającej się sytuacji na rynku mieszkaniowym, wzrostu popytu na tereny związane                  
z usługami oraz wzrostu popytu na tereny inwestycyjne.  

 
     Celem opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko „Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów” jest identyfikacja                        
i przewidywanie oddziaływania realizacji tej zmiany na zdrowie ludzi oraz na środowisko,                  
w tym na obszary chronione. Posłużono się metodą opisową, obejmującą przedstawienie 
wpływu, a następnie ocenę stopnia i zakresu oddziaływania na środowisko inwestycji na 
różnych etapach ich realizacji.  
             Przedmiotowe tereny położone są w gminie Łagów, w powiecie kieleckim,                       
w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Gmina charakteryzuje się wysokimi 
walorami środowiska przyrodniczego.  
  Według podziału geobotanicznego Polski leży w Krainie Świętokrzyskiej w Okręgu 
Łysogórskim. Okręg Łysogórski obejmuje geologicznie najstarszą i najsilniej wyniesioną 
część Krainy Świętokrzyskiej.  

W zasięgu terenu objętego Zmianą Studium znajdują się następujące formy ochrony 
przyrody tj. 

 Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy;  
 Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu;  
 Jeleniowski Obszaru Chronionego Krajobrazu;  
 Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu;  
 obszar Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040;  
 obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028;  
 zespół przyrodniczo-krajobrazowy - „Dolina Łagowicy”;  
 zespół przyrodniczo-krajobrazowy – fragment „Wąwozu Dule” z jaskinią zwaną 

"Jaskinią Zbójecką";  
 użytek ekologiczny – „Łąka śródleśna”;  
 pomniki przyrody.  

Realizacja ustaleń Zmiany Studium nie spowoduje obniżenia walorów przyrodniczych i nie 
stoi w sprzeczności z celami ochrony oraz nie będzie wiązała się z naruszaniem zakazów 
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obowiązujących w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu.  Realizacja 
projektowanego Studium nie będzie miała negatywnych oddziaływań na cel i przedmiot 
ochrony Obszarów Natura 2000 i na ich fragmentaryzację. 
W Planie województwa świętokrzyskiego zachodnia i północna część gminy Łagów została 
uznana (zgodnie z zapisami KPZK oraz dokumentacją „Projekt korytarzy ekologicznych 
łączących europejską sieć ekologiczną Natura 2000 w Polsce” — Białowieża 2005) za część 
ważnego lądowego krajowego korytarza ekologicznego. 

   Elementy gminnego systemu przyrodniczego znajdują się pod dużą antropopresją 
związaną z występowaniem licznych barier ekologicznych utrudniających prawidłowe 
funkcjonowanie systemu. Najważniejsze bariery ekologiczne na terenie gminy stanowią 
szlaki komunikacyjne, zwarta zabudowa, napowietrzne linie energetyczne, tereny 
powierzchniowej eksploatacji. 

                    Na terenie objętym Zmianą studium największe kompleksy znajdują się w obrębie 
Małacentów, Lechówek i Melonek. Są to tereny należące do Lasów Państwowych Skarbu 
Państwa. Teren gminy Łagów w całości znajduje się w zasięgu Nadleśnictwa Łagów. Zgodnie 
z podziałem przyrodniczo-leśnym grunty Nadleśnictwa Łagów położone są w VI Krainie 
Małopolskiej, w 2 dzielnicy Gór Świętokrzyskich i należą do mezoregionu Łysogórskiego. 

                      Analizowany obszar morfologicznie jest urozmaicony. Zróżnicowanie morfologiczne 
terenu związane jest z budową geologiczną starszego podłoża, jego tektoniką, działalnością 
erozyjna i akumulacyjną lądolodu oraz procesami denudacyjnymi rzek i erozją zachodzącymi 
również obecnie, a także procesami antropogenicznymi.   

Gmina Łagów położona jest w obrębie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. 
Masyw paleozoiczny przykryty jest lokalnie osadami trzeciorzędowymi, a prawie całą 
powierzchnię gminy pokrywają utwory czwartorzędowe 

    Kopaliny występujące na terenie gminy to: surowce węglanowe, piaskowce, surowce 
ilaste, kruszywo naturalne oraz rudy metali. Oprócz surowców węglanowych, pozostałe 
kopaliny nie mają dziś znaczenia gospodarczego. Aktualnie na terenie gminy znajduje się 14 
złóż o zasobach udokumentowanych, z czego eksploatowane to: Łagów Zagościniec, Łagów 
II, Łagów III, Łagów IV, Łagów V, Nowy Staw, Winna i Komorniki I.  

      Gmina Łagów leży na terenach niewodonośnych – deficytowych w wodę, poza 
obszarem stanowiącym Użytkowy Zbiornik Wód Podziemnych, obejmującym jedynie 
północną część gminy. 
             Gmina Łagów położona jest w dorzeczu Wisły i obejmuje fragmenty zlewni II rzędu 
lewobrzeżnych dopływów: Kamiennej, Czarnej Staszowskiej (przeważająca część gminy)                      
i Nidy. Główną rzeką odwadniającą omawiany obszar jest Łagowica – prawostronny dopływ 
Czarnej Staszowskiej, biorąca swój początek z wywierzysk krasowych na południowych 
stolach Wału Małacentowskiego.  
              Obszar opracowania położony jest w obszarze Dorzecza Wisły, w regionie wodnym 
Środkowej i Górnej Wisły zlokalizowanej  w obrębie wyznaczonej Jednolitej Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) nr 101, 102 i 115. Według podziału na Jednolite Części Wód 
Powierzchniowych teren opracowania położony jest w następujących zlewniach JCWP: 
Czarna Nida do Stokowej, Pokrzywianka Łagowianka od źródeł do dopływu z Woli 
Jastrzębskiej. 

 Gmina Łagów posiada znaczny niedobór w zakresie systemu kanalizacyjnego.                     
Na 100% zwodociągowania gminy, przypada 45% jej skanalizowania. 
            Według klasyfikacji JUNG Puławy gmina Łagów zalicza się do regionu glebowo-
rolniczego łysogórskiego, charakteryzującego się występowaniem gleb kompleksów 
zbożowo-pastewnych. Gleby tego regionu wytworzone są głównie z lessów głębokich. 
Warunki glebowe gminy cechuje koncentracja gleb o stosunkowo wysokiej wartości 
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bonitacyjnej w centralnej i południowo-wschodniej a także północnej części. Występują tu 
gleby brunatne, bielicowe i rędziny.  
            Brak realizacji projektowanego dokumentu („opcja zero”) nie wpłynie na zmianę 
obecnego stanu środowiska, tereny te pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu                           
i przeznaczeniu określonym w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania. Przy sporządzaniu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów” miały zastosowanie cele ochrony 
środowiska określone w aktach prawnych ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym, a mianowicie:  

 utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
określonych          w przepisach szczególnych,  

 ochrona terenów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną,  
 ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej,  
 ochrona krajobrazu.  

Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowywaniu Zmiany studium. 
       Przeanalizowano, w jaki sposób realizacja projektowanych nowych funkcji wpłynie na: 
powierzchnię ziemi, krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, 
klimat akustyczny, na różnorodność biologiczną (w tym flora, fauna), zasoby naturalne, 
zabytki, dobra materialne, na zdrowie i życie ludzi. Punktem odniesienia był istniejący stan 
środowiska, w rejonie obszaru objętego zmianą studium . Realizacja ustaleń Zmiany studium 
nie spowoduje zakłócenia ciągłości przestrzennej istniejących systemów przyrodniczych 
(prawnie ustanowionych) występujących na obszarze Gminy Łagów.  
Nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.  
           Ustalenia Zmiany studium zawierają szereg ograniczeń eliminujących szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.  
Ścisłe przestrzeganie ustaleń stanowi wystarczające zabezpieczenie i ograniczenie 
negatywnych oddziaływań na środowisko.  
           Projekt Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łagów  można uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska. 
 


