
 1 

 
 
 
 
 
 

 
PROGNOZA 

ODDZIAŁYWANIA 
NA  ŚRODOWISKO USTALEŃ 

MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO  SOŁECTWA  PIOTRÓW 

NA  TERENIE  GMINY ŁAGÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował 
 
 
Rafał Kozieł 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kielce, 2011/2012/2013/2014/2015 



 2 

SPIS  TREŚCI 
 
I. ZAWARTOŚĆ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
1. Wprowadzenie. 
1.1. Informacje wstępne. 
1.2. Podstawa prawna prognozy. 
1.3. Materiały wyjściowe. 
2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami. 
3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 
4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 
5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 
6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
 
II. ANALIZA I OCENA 
 
1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.  
3. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywanego planu 
5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko. 
 
III. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru. 
 
IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo 
wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
Bibliografia 



 3 

1. WPROWADZENIE 
1.1. Informacje wstępne. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów, nazwana 
w dalszej części opracowania prognozą. 

 Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na 
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: 
RDOŚ-26-WPN.II-7041-35/10/dz z dnia 25. 02. 2010 r., a także z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Kielcach pismem znak SE.V.-4411/9/10 z dnia 19. 02. 2010 r.  

 
1.2. Podstawa prawna prognozy. 
 Podstawą prawną opracowania niniejszej prognozy jest art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.); 

 Przy opracowaniu prognozy wykorzystano przepisy następujących aktów prawnych: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2013r. poz.1235 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. 
poz. 199); 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 627 ze zm.);  
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 
6. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012r., poz. 391 ze zm.);  
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.), 
8. Ustawa  z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, 

poz. 675), 
9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.jm. z 2013 r. Dz. U. poz. 1205 

ze zm.); 
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196); 
11. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011r.  nr 12, poz. 59 ze zm.); 
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.); 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz.660 ze zm.); 
14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446); 
15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze 

zm.); 
16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.); 
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.); 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031); 
19. 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); 
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20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800; 

21. 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); 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430 ze zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 
Nr 77, poz. 510 ze zm.); 

24. Uchwała Nr IX/147/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. 
dotycząca wyznaczenia aglomeracji Łagów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. Nr 188, poz. 2167); 

25. Uchwała Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 
sprawie utworzenia Jeleniewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 17), 

26. Uchwała Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 
sprawie Jeleniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3153). 

 
1.3. Materiały wejściowe. 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy 

Łagów  
2. zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów, 

uchwalona Uchwałą Nr LIII/293/2010 Rady Gminy w Łagowie z dnia 18 stycznia 2010 r.  
3. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Łagów. 
4. Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kielce.  
5. Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 Wykorzystano, także następujące mapy:  
1. Mapę geologiczną Polski 1:200 000 (Instytut Geologiczny, 1977)  
2. Podział hydrograficzny Polski 1: 200 000 (IMiGW, Warszawa 1980)  
3. Podział fizycznogeograficzny wg Kondrackiego (PWN, Warszawa 1998)  

 Opis środowiska przyrodniczego oraz ocenę uwarunkowań przyrodniczych oparto na „Opracowaniu 
ekofizjograficznym gminy Łagów” oraz zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łagów, uchwaloną Uchwałą Nr LIII/293/2010 Rady Gminy w Łagowie z dnia 
18 stycznia 2010 r.  

 W pracach nad prognozą oceniono stan i funkcjonowanie środowiska, rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne i inne ustalenia zawarte w projekcie planu. Dokonano kompleksowej oceny skutków realizacji 
ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska, obiekty chronione i zmiany w krajobrazie. 

 Uwzględniono działania łagodzące niekorzystne oddziaływania.  
 
2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami. 
2.1. Przedmiot ustaleń projektu planu. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy 
Łagów obejmuje teren położony w granicach administracyjnych sołectwa Piotrów. Podstawowym 
elementem jego ustaleń jest określenie przeznaczenia i funkcji dla poszczególnych terenów w sołectwie 
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Piotrów. Przedmiotem ustaleń projektu miejscowego planu są zagadnienia określone w art. 14, art.15, art. 
16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 W projekcie planu miejscowego uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa świętokrzyskiego. 
 
2.2. Przeznaczenie terenów. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy 
Łagów wyznacza następujące tereny: 

1) RM1, RM2, RM3 - tereny zabudowy zagrodowej, 
2) R1, R2, R/PG - tereny rolnicze, 
3) UM1, UM2 - tereny zabudowy usługowo - mieszkalnej 
4) UO - tereny oświaty, 
5) U1, U2, U3 - tereny usługowe, 
6) ZL - tereny lasów, 
7) ZZ - tereny dolin rzecznych, 
8) WS - wody płynące, 
9) KD-S - droga krajowa klasy ekspresowej, 
10) KD-GP - droga krajowa klasy głównej ruchu przyspieszonego, 
11) KD-L1, KD-L2 - drogi powiatowe klasy lokalnej, 
12) KD-D, KD-D1 - drogi gminne klasy dojazdowej, 
13) KDW - drogi wewnętrzne. 

 
3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

 Niniejsza prognoza była opracowywana równolegle z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów oraz po jego zakończeniu. 
Punktem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania 
terenu, określony w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Łagów. 

 Dla dokonania oceny skutków oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 
skorzystano z doświadczeń zdobytych podczas wykonywania opracowań o podobnej tematyce. Całość 
ustaleń podporządkowano konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju z zachowaniem racjonalnego 
i całościowego traktowania zasobów środowiska przyrodniczego. 

 Podstawowym celem prognozy jest analiza i wskazanie najkorzystniejszych dla środowiska 
rozwiązań planistycznych, poprzez: 
 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na wszystkie komponenty środowiska na 

danym obszarze, jakie może wywołać realizacja ustaleń przestrzennych zawartych w projekcie 
miejscowego planu; 

 konsultacje wewnętrzne na etapie przygotowywania projektów prognozy i miejscowego planu, celem 
eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 
dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców; 

 pełne poinformowanie o skutkach wpływu ustaleń miejscowego planu dla środowiska. 
 Powyższe zadanie wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w 

środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu.  
 Prognoza została opracowana w powiązaniu z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów. 
 Ocenę skutków wpływu ustaleń projektu miejscowego planu na środowisko oparto na analizie 

uwarunkowań środowiska i jego wrażliwości na zakłócenia związane z działalnością antropogeniczną w 
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powiązaniu z analizą przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń projektu planu. Następnie 
w tabeli zestawiono dla każdego terenu funkcjonalnego przewidywaną wielkość oddziaływania na 
poszczególne elementy środowiska oraz sumaryczną wielkość oddziaływania na środowisko tego obszaru. 

 Wielkość oddziaływania zawiera się w skali czterostopniowej:  
0 - brak oddziaływania - nie przewiduje się presji projektowanego zagospodarowania na żaden element 
środowiska, zachowana zostanie dominująca funkcja przyrodnicza tego terenu;  
1 - słabe oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, bądź ze względu na niewielką intensywność projektowanego 
zagospodarowania, bądź ze względu na istniejące przekształcenie środowiska przyrodniczego;  
2 - umiarkowane oddziaływanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym zaburzy 
stan i funkcjonowanie środowiska, ale nie wykluczy całkowicie możliwości zachodzenia w środowisku 
procesów przyrodniczych;  
3 - silne oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, może wykluczyć możliwości zachodzenia w środowisku procesów 
przyrodniczych;  
4 - bardzo silne oddziaływania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu zaburzy 
stan i funkcjonowanie środowiska, prawdopodobnie wykluczy możliwości zachodzenia w środowisku 
procesów przyrodniczych.  

 Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie 
gminy Łagów sformułowano w oparciu o zapewnienie podstawowego funkcjonowania terenów 
przyrodniczych, ochrony obszarów cenniejszych w granicach projektu planu miejscowego i w jego 
otoczeniu oraz zgodności projektu planu ze wskazaniami do zagospodarowania wynikającymi z 
opracowania ekofizjograficznego.  

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi i waloryzacyjnymi. 
Skutki wpływu realizacji ustaleń planu na obszar Natura oraz na środowisko zostały oszacowane poprzez 
prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz prognozowanie oddziaływań na cele 
przedmiot i integralność obszarów Natura 2000. Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska. 
 Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie na zasadzie 
wykorzystywania publikowanych poradników, wytycznych i przepisów branżowych oraz analogii do skutków 
realizacji działań o podobnym zakresie i charakterze na temat o zbliżonych uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

 Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie 
rozwiązań przyjętych w projekcie planu w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz cele, przedmiot ochrony 
i integralność obszarów Natura 2000 oraz sprecyzowane zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji 
potencjalnie negatywnych skutków.  
 
4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

 Proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień projektu dokumentu, oraz częstotliwość 
jej przeprowadzenia zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.).  
  Monitoring jakości elementów środowiska proponuje się realizować w zakresie wynikającym z 
omawianych przepisów dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska, corocznie dla wód 
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do przyrody w cyklu 5 letnim. Ponadto 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, 
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burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych. Ocena odbywa się raz w czasie kadencji.  
 
5. Informacje o możliwym transganiczym oddziaływaniu. 

 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie 
gminy Łagów nie powodują transgranicznego oddziaływania, gdyż miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oddalony jest od granic państwa o kilkaset kilometrów i jego ustalenia nie będą mieć 
wpływu na tereny przygraniczne. 
 
6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 
projektów planów miejscowych gmin, ich części lub ich zmian. Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla 
potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy 
Łagów.  

 Celem prognozy jest określenie skutków wpływu na środowisko przyrodnicze realizacji ustaleń 
zawartych w projekcie tego planu miejscowego. Przy określaniu sposobów zagospodarowania terenów w 
projekcie planu miejscowego należy zapewnić warunki do utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalnej 
gospodarki zasobami przyrodniczymi środowiska, ochrony walorów krajobrazowych oraz warunków 
klimatycznych. Zagospodarowanie terenu powinno ponadto w jak największym stopniu zapewniać 
zachowanie naturalnych walorów terenu. 

 Przewidziany sposób zagospodarowania terenu przyczyni się do zmian w środowisku 
przyrodniczym przedmiotowego obszaru, ponieważ nowe zainwestowanie będzie powodować zmiany w 
środowisku przyrodniczym i nie da się ich całkowicie wyeliminować. Realizacja nowych obiektów winna być 
zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Prognoza poddaje analizie stan środowiska na obszarze objętym projektem planu miejscowego. 
Przedstawia najważniejsze zagrożenia oraz potencjalne zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku 
realizacji ustaleń projektu planu miejscowego. 

 Zgodnie z wykonanym dla potrzeb projektu planu miejscowego opracowaniem ekofizjograficznym 
stan środowiska na omawianym terenie należy uznać za dobry.  

 W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano konflikty pomiędzy terenami funkcjonalnymi 
wyznaczonymi w projekcie planu miejscowego a naturalnymi predyspozycjami terenu określonymi w 
opracowaniu ekofizjograficznym. Dotyczy to zabudowywania dolin rzecznych oraz terenów o niekorzystnych 
warunkach fizjograficznych dla zabudowy.  

 Teren objęty granicami planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w granicach 
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonego 
na otulinie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Ustalenia projektu planu nie będą negatywnie 
oddziaływać na przyrodę parku i obszaru chronionego krajobrazu, ponieważ tereny inwestycyjne zostały 
wyznaczone poza terenami cennymi przyrodniczo. W obrębie terenu nie występują obszary NATURA 2000. 
Najbliżej występującymi obszarami NATURA 2000 są: położony na zachód obszar "Lasy Cisowsko-
Orłowińskie" i położony na północ bezpośrednio graniczący z terenem opracowania projektu planu obszar 
"Ostoja Jeleniowska". Ustalenia projektu planu nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele, 
przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000, ponieważ tereny dla których dokonuje się zmiany 
sposobu zagospodarowania położone są poza tymi obszarami oraz poza korytarzami i ciągami 
ekologicznymi łączącymi te obszary.  

 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie spowodują znaczącego 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Projekt planu zakłada wyłączenie z zabudowy doliny stale i 
okresowo prowadzące wody. Są to teren o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla funkcji 
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mieszkaniowej i usługowej. Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłyną 
negatywnie na Jeleniowski Park Krajobrazowy oraz Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz nie 
kolidują z zakazami obowiązującymi na tym terenie wynikającymi z Uchwały Nr XLIX/871/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Jeleniewskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 17) oraz Uchwały Nr XLIX/879/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Jeleniewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3153).    

 Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu objętego planem przy zachowaniu zasad ochrony 
środowiska i przyrody wynikających z przepisów odrębnych oraz przestrzeganiu zaleceń zawartych w 
prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i 
przedmiot ochronny obszarów chronionych. 
 
II. ANALIZA I OCENA 
 
1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów. 
 
1.1. Położenie obszaru objętego projektem planu miejscowego. 

Sołectwo Piotrów położone jest w północno-wschodniej części gminy Łagów, która leży w obrębie 
Gór Świętokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Na kształt obecnej rzeźby terenu 
miały wpływ najmłodsze ruchy górotwórcze (alpejskie), zróżnicowanie litologii podłoża, a także 
rzeźbotwórcza działalność rzek i cieków. Na terenie gminy dominują wydłużone wyniesienia rozciągające 
się z południowego wschodu na północny zachód oraz leżące pomiędzy nimi obniżenia dolinne. Jest to 
charakterystyczny dla obszaru Gór Świętokrzyskich układ dolin i wzniesień nazywany „układem 
rusztowym”. Położoną w centrum gminy Nieckę Łagowską tworzą płaskie wyniesienia i rozległe formy 
nieckowate, powstałe na mało odpornych łupkach dewońskich i karbońskich. W/w wzniesienia są 
zbudowane z wapieni i dolomitów dewońskich. Niecka Łagowska od północy graniczy ze wschodnią 
częścią Pasma Łysogór, zachodnią skrajną częścią Pasma Jeleniowskiego oraz Pasmem Małacentowskim 
z izolowanym wzniesieniem - Kobylą Górą. Od południa Nieckę otacza południowo - wschodni skłon Pasma 
Orłowińskiego ze szczytem Kiełki. Występujące w obszarze Pasma Orłowińskiego lessy o znacznej 
miąższości, bardzo podatne na erozję, wydatnie wpływają na wzbogacenie rzeźby terenu w tej części 
gminy. 

 
1.2. Rzeźba terenu. 

 Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski (wg J. Kondrackiego) obszar gminy Łagów 
położony jest w obrębie makroregionu Wyżyna Kielecka oraz mezoregionu Góry Świętokrzyskie. 

 Cały mezoregion Gór Świętokrzyskich obejmuje powierzchnię 1 680 km2. Stanowi on najwyżej 
wzniesioną część Wyżyny Kieleckiej. Góry te składają się z kilku pasm biegnących równolegle wobec 
siebie. Określenie „góry” nie wiąże się w tym przypadku z krajobrazem lecz ze strukturą geologiczną. 
Jedynie część głównego Pasma Świętokrzyskiego (Łysogór) można zaliczyć do typu gór niskich. Dopływy 
Nidy oraz Czarnej Staszowskiej przecinają w poprzek struktury paleozoiczne. W partiach szczytowych 
występują charakterystyczne gołoborza — zbocza pokryte rumoszem skalnym. Lasy wykazują w swym 
składzie podobieństwo do dolnego piętra leśnego w Beskidach. W środkowej części tego mezoregionu 
utworzono Świętokrzyski Park Narodowy.   

 Duże znaczenie dla kształtowania obecnego krajobrazu gminy ma działalność rzeźbotwórcza rzek, 
zwłaszcza Łagowicy i jej dopływów, szczególnie uwidocznione są jej wpływy na południe od Łagowa, gdzie 
Łagowica wcina się w węglanowe utwory dewonu na kilkanaście metrów, odsłaniając prawie pionowe 
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ściany wapienia. Zróżnicowanie morfologiczne terenu związane jest z budową geologiczną starszego 
podłoża, jego tektoniką, działalnością erozyjna i akumulacyjną lądolodu oraz procesami denudacyjnymi rzek 
i erozjom zachodzącym również obecnie a także procesami antropogenicznymi. Tak, więc morfologicznie 
jest to obszar urozmaicony. 

 Na obszarze gminy wyróżniono następujące formy morfologiczne: 
– wzgórza denudacyjne zbudowane z utworów starszych od czwartorzędu stanowiące pagóry i 

wzniesienia o wysokościach względnych od 260m npm do ponad 400m npm, w obrębie których spadki 
terenu liczą 5-8%, 8-12% oraz powyżej 12%, 

– wysoczyzna plejstoceńska wyniesiona do 280m npm zbudowana z utworów czwartorzędowych, 
urozmaicona formami denudacyjnymi (dolinki, stożki napływowe, itp.), spadki terenu nie przekraczają 
5% miejscami mogą wynosić 5-8%, 

– 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.    

 W aktualnej rzeźbie terenu gminy ważną rolę odgrywają zmiany wywołane gospodarczą 
działalnością człowieka, przy czym na pierwszy plan wybijają się tu formy antropogeniczne związaną z 
dawną eksploatacją surowców mineralnych (wyrobiska i hałdy poeksploatacyjne). W dalszej kolejności 
zmiany naturalnej rzeźby spowodowane są budownictwem mieszkaniowym i drogowym.   
 Pod względem ukształtowania powierzchni teren gminy z wyjątkiem dolin rzecznych i terenów o 
spadkach pow. 12%  jest  korzystny dla wszelkiego rodzaju budownictwa. 
 
1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne. 

 Struktura geologiczna terenów gminy 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 czwartorzędów, czasem tylko trzeciorzędów. Wśród utworów geologicznych wymienić należy 
na terenie gminy: 

 kambr dolny i środkowy - tworzący wychodnie lub występujący przypowierzchniowo 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, 

 kambr środkowy - występujący przypowierzchniowo w niższych partiach Kobylej Góry, Jeleniowskiej i 
Szczytniaka, wykształcony jako iłołupki, mułowce kwarcytowe, piaskowce i kwarcyty, 

 ordowik - występujący punktowo koło wsi Kędziorka w postaci zlepieńców, piaskowca, margli 
zapiaszczonych,  

 sylur - występujący w postaci izolowanych płatów w wyższych partiach dolinek erozyjnych i ich zboczy, 
w dolinach wsi Zbelutka, Czyżów, Konary 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 zafałdowanych osadach starszego paleozoiku; na znacznych terenach 
gminy występują jego wychodnie są to m. in. utwory dewonu dolnego - mułowce, mułowce żelaziste, 
piaskowce mulaste i ilasto - kwarcowe, czasem tufity i zlepieńce, lokalnie żyły lamprofitów biotytowych, 
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dewonu środkowego - dolomity, wapienie głównie drobnokrystaliczne, gruboławicowe, wapienie krypto i 
mikro krystaliczne oraz dewonu górnego - wapienie i wapienie margliste, margle, łupki i iłołupki, 

 karbon – występujący w okolicy Złotej Wody i na południe od Piotrowa jako iłołupki, margle, mułowce z 
sferosyderytami, spękane łupki zawierające wkładki iłów bitumicznych, 

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

 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 gliny zwałowe, gliny i piaski peryglacjalne, żwiry i piaski 
wodnolodowcowe, lessy. 
 Na terenie gminy występują udokumentowane złoża w różnych kategoriach wapieni dewońskich, 

dolomitów i piaskowców kwarcytowych położone na północny wschód i na wschód od Łagowa. Ze względu 
na położenie w obrębie obszarów chronionych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie (dotyczy to 
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i jego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otuliny 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego) oraz terenach o korzystnych warunkach występowania wód 
wgłębnych. Nie są one przewidziane do eksploatacji za wyjątkiem złóż „Łagów-Wapiennik”, „Łagów-
Piotrów”, „Łagów”, „Łagów III”, gdzie dopuszcza się możliwość ich wykorzystania dla potrzeb 
przemysłowych. Eksploatacja dolomitu na cele przemysłowe prowadzona jest ze złoża „Winna”.  

 Na terenie sołectwa Piotrów nie występują dokumentowane złoża kopalin mineralnych. W jego 
sąsiedztwie od strony zachodniej i południowej występują udokumentowane złoża surowców węglanowych. 
Na niewielki fragment sołectwa nachodzi granica terenu górniczego "Winna", w związku z tym obszar ten 
podlega wymogom wynikającym z przepisów prawa geologicznego i górniczego. W obrębie nie występują 
strefy związane z urabianiem kopaliny przy użyciu materiałów wybuchowych. Tak, więc nie obserwujemy tu 
negatywnego wpływu prowadzonej eksploatacji surowców mineralnych.      
 
1.4. Wody powierzchniowe. 

 Sieć hydrograficzną gminy tworzy rzeka Łagowica (przepływająca na północny-wschód od granic 
sołectwa Piotrów, przez teren sołectwa Piotrów przepływają jedynie niewielkie cieki wodne, które są 
lewostronnymi dopływami rzeki) z dopływami, a także w północnej jej części główny odcinek Słupianki. 
Łagowica oraz Słupianka wypływają ze źródlisk położonych w rejonie Wału Małacentowskiego. Brak danych 
o przepływach tych cieków. Stan czystości wód w głównym cieku gminy Łagowicy jest niezadowalający (w 
ostatnim okresie, po oddaniu do użytku oczyszczalni systematycznie się poprawia). Prowadzi ona jednak 
nadal wody pozaklasowe. Środkowa część gminy to obszar o korzystnych warunkach występowania wód 
wgłębnych dla potrzeb komunalnych i z tej racji podlega ochronie przed: 

 lokalizowaniem w jego obrębie obiektów mogących spowodować zanieczyszczenie tych wód, 

 eksploatacją przemysłową złóż surowców, która mogłaby doprowadzić do zanieczyszczenia 
i zmniejszenia zasobności wód. 
 Jak wynika z badań prowadzonych przez WIOŚ w Kielcach rzeka Łagowica prowadziła na całym 

obszarze gminy wody pozaklasowe, w klasyfikacji ogólnej i bakteriologicznej oraz III w klasyfikacji fizyko-
chemicznej. O klasie tej zadecydował wskaźnik bakteriologiczny (miano Coli).  

 Na terenie gminy brak jest zbiorników wód powierzchniowych. 
 Podsumowując należy stwierdzić, że retencja powierzchniowa jest zdecydowanie za mała i nie 

odpowiada potrzebom gospodarki wodnej gminy, jest także niewystarczająca dla potrzeb gospodarczych, 
zwłaszcza turystyki i rolnictwa. 
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1.5. Wody podziemne. 
 Teren gminy Łagów położony jest poza wyznaczonymi w Polsce Głównymi Zbiornikami Wód 

Podziemnych (GZWP). Położony jest niemniej jednak w użytkowym poziomie wodonośnym, którego wody 
ujmowane są studniami, o których mowa poniżej. 

 Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy są ściśle związane z jego budową geologiczną. Znaczna 
część gminy (środkowa i północna) położona jest na bezwodnych utworach kambru, ordowiku i syluru, oraz 
na słabo wodonośnych utworach dewonu dolnego i kambru. Małe ilości wody w tych utworach są ujmowane 
studniami kopanymi oraz nielicznymi studniami wierconymi. 

 Studnia głębinowa w Płuckach objęta jest siecią regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód 
podziemnych w województwie świętokrzyskim a studnia głębinowa w Gęsicach należy do sieci krajowego 
monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim. 

 Studnie głębinowe stanowiące ujęcia wód podziemnych dla celów komunalnych nie posiadają 
ustanowionych stref ochrony pośredniej, utworzone zostały jedynie strefy ochrony bezpośredniej 
zamykające się w granicy ogrodzenia ujęcia. 

 Środkowa część gminy to obszar o korzystnych warunkach występowania wód wgłębnych dla 
potrzeb komunalnych i z tej racji podlega ochronie przed: 

 lokalizowaniem w jego obrębie obiektów mogących spowodować zanieczyszczenie tych wód, 

 eksploatacją przemysłową złóż surowców, która mogłaby doprowadzić do zanieczyszczenia 
i zmniejszenia zasobności wód. 
 Na obszarze sołectwa Piotrów nie występują ujęcia wód podziemnych oraz strefy ochrony 

pośredniej ustanawiane od ujęć wód podziemnych. 
 
1.6. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 Teren objęty ustaleniami projektu planu miejscowego jest częściowo zaopatrywany w wodę z 
istniejącej sieci wodociągowej. Docelowo planuje się, aby cały obszar sołectwa Piotrów był zaopatrywany w 
wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, włączonej do istniejących wodociągów, na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do 
istniejących wodociągów i wyposażona w urządzenia towarzyszące. Sieć, o ile będzie istniała taka 
możliwość, zostanie wykonana w postaci zamkniętego układu, z możliwością zasilania obustronnego. Do 
czasu budowy gminnych sieci wodociągowych na terenach nie posiadających takich sieci dopuszcza się 
zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach 
odrębnych. 

 Obecnie sołectwo Piotrów nie jest wyposażone w system kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z 
ustaleniami projektu planu miejscowego docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru projektu planu 
zostaną odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjnym, 
grawitacyjno-pompowym oraz niskociśnieniowym, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 
Następnie ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej zostaną skierowane do istniejącej gminnej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łagów. Zgodnie z ustaleniami projektu planu 
miejscowego utrzymanie indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych na terenach o braku kanalizacji jest możliwe tylko do czasu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Dopuszcza się budowę i eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na 
terenach położonych poza aglomeracją Łagów oraz zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne na 
terenach o odległym czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Tereny siedlisk, dla których z przyczyn 
ekonomicznych nie będzie budowana kanalizacja sanitarna winny posiadać szczelne bezodpływowe 
zbiorniki na ścieki lub oczyszczalnie przydomowe (na terenach położonych poza aglomeracją Łagów). Na 
terenach o braku kanalizacji, w okresie do czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację szczelnych 
szamb pod warunkiem zachowania wymogów określonych w przepisach odrębnych. Udzielenie pozwolenia 
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na budowę zbiornika bezodpływowego do czasowego gromadzenia ścieków płynnych powinno być 
poprzedzone zapewnieniem odbioru ścieków przez wyspecjalizowane służby. 

 
1.7. Zagrożenie powodziowe. 

 Gmina Łagów nie posiada wyznaczonych obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Jednakże w opracowaniach planistycznych sporządzanych dla gminy Łagów wyznaczono takie tereny na 
podstawie operatu przeciwpowodziowego dla byłego województwa kieleckiego oraz informacji zdobytych w 
czasie wywiadu społecznego obszary dolin rzecznych (stale lub okresowo zalewane wodami powodziowymi 
-  tereny zalewowe). 

 W obrębie w/w terenów wprowadza się następujące zakazy: 
 wznoszenia nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów kubaturowych, 
 gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów 

oraz składowania odpadów, które po zalaniu mogłyby zagrażać skażeniem środowiska, 
 sadzenia drzew i krzewów z wyjątkiem roślinności stanowiącej element zabudowy 

biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów. 
 Ochrona przed powodzią wymaga długofalowych działań, w związku z czym powinna być 

prowadzona zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej. Przepisy zawarte w ustawie „Prawo Wodne” 
z dnia 18.07.2001 r. szczególny nacisk kładą na ochronę czynną, realizowaną poprzez zachowanie i 
tworzenie wszelkich systemów retencji wód, biologiczną zabudowę terenów zlewni oraz budowę lub 
rozbudowę zbiorników wodnych i polderów przeciwpowodziowych. Zwraca również uwagę na potrzebę 
funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami jak również na konieczność 
prawidłowego kształtowania zagospodarowania przestrzennego.  

 Dla obszarów nieobwałowanych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (zgodnie z ww. 
ustawą Prawo wodne) Dyrektor RZGW w Krakowie sporządzi studium określające m.in. granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia uwzględniające częstotliwość występowania powodzi, ukształtowanie dolin 
rzecznych i tarasów zalewowych, strefę przepływów wezbrań powodziowych, tereny zagrożone osuwiskami 
oraz depresyjne i bezodpływowe. Do czasu opracowania ww. studium materiałem wiążącym w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  jest wspomniany wcześniej „Operat 
przeciwpowodziowy dla woj. Kieleckiego” z 1989 roku. W operacie tym wyznaczono granice terenów 
zalewowych, obejmujące tereny wzdłuż rzeki Łagowicy. 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne (art. 40 ust. 1 pkt 3) na obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią 
inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia 
ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą 
zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich 
składowania. Przepisy ww. ustawy (art. 83) wymieniają również czynności, których wykonanie jest 
zabronione na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Organem właściwym do wydania zgody na 
zwolnienie od zakazów dla obszarów zlokalizowanych wzdłuż cieków naturalnych jest dyrektor RZGW w 
Krakowie. 

 W celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom należy zadbać także 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 o ich częstą konserwacje i wykaszanie. 

 
1.8. Charakterystyka warunków glebowych. 

 Według klasyfikacji JUNG Puławy gmina Łagów zalicza się do regionu glebowo-rolniczego 
łysogórskiego, charakteryzującego się występowaniem gleb kompleksów zbożowo-pastewnych. Gleby tego 
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regionu wytworzone są głównie z lessów głębokich. Warunki glebowe gminy cechuje koncentracja gleb o 
stosunkowo wysokiej wartości bonitacyjnej w centralnej i południowo- wschodniej części a także w części 
północnej. Występują tu gleby brunatne, bielicowe i rędziny. Struktura bonitacyjna gleb przedstawia się jak 
niżej (w/g informacji zawartej w planie miejscowym gminy): 
 
Tab. Struktura bonitacyjna gleb 
 

Klasa użytków Powierzchnia w ha 

a) grunty orne: 

kl. II    100 

kl. III    1.043 

kl. IIIa    714 

kl. IV    1.002 

kl. IVa   760 

kl. V   900 

kl. VI   70 

Razem   4.589  

b) sady: 

kl. IIIa   35 

kl. IV   150 

Razem   185 

c) trwałe użytki zielone: 

kl. III   220 

kl. IV   420 

kl. V   120 

kl. VI   60 

Razem   820 

 
 Warunki glebowe gminy należy ocenić jako średnio dobre. W północnej i wschodniej części gminy 

występują lessy. Charakterystyczną cechą gleb lessowych (zwłaszcza we wschodniej części obszaru 
gminy) są rozległe wysoczyzny, przecięte gęstą siecią wąwozów oraz głęboko wcięte doliny rzek i cieków 
wodnych. Fragmenty stokowe i wierzchowiny są intensywnie użytkowane rolniczo. Urozmaiconej rzeźbie 
terenów lessowych towarzyszą także dolinne krajobrazy, charakteryzujące się lokalnym nagromadzeniem 
gleb madowych, okresowo nadmiernie uwilgotnionych, użytkowane jako łąki i pastwiska. Gleby lessowe 
tworzą cenne kompleksy pszenne – bardzo dobry i dobry. W części wschodniej i południowej gminy 
występuje duże zagrożenie erozją gleb spowodowane m. in. urozmaiceniem rzeźby terenu. 
 
1.9. Szata roślinna. 

 Szata roślinna jest jednym z najważniejszych elementów przyrodniczych terenu oraz istotnym 
składnikiem krajobrazu. Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (wg W. Szafera) gmina położona jest 
w Krainie Świętokrzyskiej, w Okręgu Łysogórskim.  

 W krainie tej największe znaczenie ma realny układ poziomy i pionowy naturalnych zbiorowisk 
roślinnych. Znaczna naturalna lesistość oraz zmieniające się lokalnie warunki mikroklimatyczne, 
pozostające w związku z bogatą rzeźbą terenu, stwarzają korzystne warunki życia dla roślin pochodzenia 
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górskiego jak i dla naskalnej roślinności kserotermicznej, zwłaszcza na podłożu wapiennym. Naturalnym 
następstwem wielkiej rozpiętości warunków siedliskowych jest bogactwo florystyczne tej krainy. 

 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, sosnę. 
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. 

 Kompleksy leśne w dolinach to przede wszystkim bory sosnowe i mieszane. Lokalnie przy rzekach 
zachowały się fragmenty olsów i lasów łęgowych wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami łąkowo-
torfowiskowymi. Są to głównie łąki i pastwiska o charakterze półnaturalnym i antropogenicznym. Miejscami 
występują zbiorowiska roślinności bagienno-szuwarowej z licznym gatunkami roślin rzadkich i chronionych. 

 Należy jednak podkreślić, że na terenie objętym planem a przewidzianym na cele inwestycyjne nie 
występują tego typu zbiorowiska roślinne. Obszary te pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu. 

 Lokalnie na suchych, słonecznych zboczach wzgórz, dolin rzecznych i wąwozów, zwłaszcza o 
ekspozycji południowej, na podłożu wapiennym występują ciepłolubne zbiorowiska kserotermiczne 
pochodzenia południowoeuropejskiego z interesującymi pod względem botanicznym gatunkami roślin 
naczyniowych. Charakterystycznym elementem szaty roślinnej są także wielogatunkowe, barwne 
agrocenozy chwastów polnych towarzyszących uprawom z szeregiem rzadkich w skali kraju składników 
flory rodzimej. 

 Lasy skupiają się w trzech głównych kompleksach: w północnej – stanowiący otulinę 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w zachodniej i we wschodniej części gminy – administrowane przez 
Nadleśnictwo Łagów. Łącznie lasy zajmują ok. 25,4% ogólnej powierzchni. 

 Najwyższe walory środowiska przyrodniczego reprezentują: lasy w północnej część gminy 
wchodzące w skład otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz naturalne lasy o charakterze 
podmokłym w dolinie Łagowicy a także lasy w zachodniej części gminy. 

 Na terenie gminy występują również zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, które pełnią bardzo 
ważne funkcje ekologiczne (glebochronne, wiatrochronne i biocentyczne). 

 Na przeważającej części obszaru objętego planem a przewidywanego do zainwestowania dominują 
użytki rolnicze oraz towarzyszące im zbiorowiska antropogeniczne, głównie segetalne, związane z terenami 
upraw rolnych, roślin okopowych i zbożowych. Występuje także roślinność ruderalna towarzysząca terenom 
zabudowy oraz terenom komunikacyjnym. 

 Teren objęty planem charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem oraz użytkowany jest rolniczo, na 
którym brak jest roślinności podlegającej ochronie. Korzystne warunki klimatyczne i żyzne gleby sprzyjają 
osadnictwu i uprawom rolnym. Występuje tu wyłącznie roślinność niska (trawy i drzewa owocowe), które w 
części zostaną usunięte. Pod względem przyrodniczym nie stanowią one większej wartości. Nie 
stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów występujących w załączniku rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 
ochroną. 

 Ustalenia planu w zakresie planowanej zabudowy oraz infrastruktury i komunikacji nie ingerują w 
naturalne siedliska roślin oraz grzybów chronionych i rzadkich, ponieważ zostały one wyznaczone na 
terenach rolniczych oraz poza dolinami cieków wodnych, gdzie takie stanowiska mogą występować. 

 
1.10. Świat zwierząt. 
  Obszar reprezentowany jest przez gatunki pospolite, charakterystyczne dla otwartych terenów 
rolnych oraz formacji łąkowej. Bogatsze florystycznie zbiorowiska roślinne i zwierzęce występują w obrębie 
podmokłości dolin rzecznych stanowią ekosystemy bardziej różnorodnej pod względem gatunkowym 
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zwłaszcza ornitofauny. Dla obszaru gminy nie została opracowana inwentaryzacja przyrodnicza. Stąd na 
podstawie informacji uzyskanych w gminie oraz wizji przeprowadzonej w terenie nie stwierdza się 
występowania chronionych siedlisk zwierząt.  

 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 często występują: bocian biały, dudek, kopciuszek, pliszki, jaskółki, sowy, muchołówki, kuna 
domowa, nietoperze i in. 

 Ustalenia planu w zakresie planowanego sposobu zagospodarowania terenów nie ingerują w 
naturalne siedliska zwierząt, ponieważ tereny inwestycyjne zostały wyznaczone poza obszarami 
występowania naturalnych siedlisk chronionych zwierząt, a mianowicie poza terenami dolin rzek i cieków 
wodnych, poza terenami lasów oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, które stanowią lokalne korytarze 
ekologiczne będące "polami" migracji - przemieszczania się zwierząt. Tereny wyznaczone w planie jako 
inwestycyjne stanowią pola uprawne, pozbawione naturalnej roślinności, które nie stanowią naturalnych 
siedlisk występowania chronionych gatunków zwierząt.  

 
1.11. Warunki klimatyczne 

 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 stokami a intensywniej nasłonecznionymi 
wierzchowinami. 

 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 
długość okresu z pokrywą śnieżną ok. 90 dni 
długość okresu wegetacji ok. 198 dni 
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roczna suma opadów ok. 700 mm 
kierunek wiatrów przeważają wiatry północno-zachodnie (pow. 35%) 

 
Warunki topoklimatyczne  

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

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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 dla otoczenia. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni zielonych 
(parki, skwery) w celu poprawy warunków higieny atmosfery i samooczyszczania się środowiska.  

f) 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 
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wykorzystania rekreacyjnego. Siedliska wilgotne, z uwagi na niekorzystne warunki bioklimatyczne 
zaliczane są do terenów o małej przydatności dla celów rekreacji. 

 
1.12. Jakość powietrza atmosferycznego. 

 Źródłem uciążliwości akustycznych na terenie objętym planem jest głównie ruch samochodowy. 
Jednak ze względu na brak pomiarów poziomu hałasu na tym terenie nie da się określić jego wielkości.       

 Na terenie tym nie występują obiekty pogarszające stan jakości powietrza. Na stan aerosanitarny w 
znacznej mierze składa się działalność miejscowych zakładów przemysłowych, lokalnych kotłowni oraz 
indywidualnych palenisk domowych. Emisję zanieczyszczeń powodują m.in. kopalnie dolomitu i wapieni 
dewońskich w Winnej, Łagowie i Nowym Stawie (pyły mineralne). Czynnikiem skażenia atmosfery są także 
spaliny samochodowe, szczególnie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu.  

 Gmina Łagów nie posiada na swoim obszarze dużych obiektów pogarszających stan jakości 
powietrza. Na stan aerosanitarny w znacznej mierze składa się działalność miejscowych zakładów 
przemysłowych, lokalnych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych. Emisję zanieczyszczeń 
powodują m.in. rozwijające się intensywnie we wschodniej części gminy kopalnie surowców mineralnych 
(wapieni i dolomitów). Czynnikiem skażenia atmosfery są także spaliny samochodowe, szczególnie w 
pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu.  

 W roku 2003 dokonano kolejnej oceny poziomu substancji w powietrzu w poszczególnych strefach 
województwa (powiatach). W jej wyniku zaliczono cały powiat kielecki, ze względu na stężenie pyłu 
zawieszonego PM10, do klasy B ze względu na kryterium ochrony zdrowia (poziom substancji przekracza 
wartość dopuszczalną, ale nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji) i do 
klasy A ze względu na kryterium ochrony roślin (poziom substancji nie przekracza wartości dopuszczalnej). 

 Na stan higieny atmosfery wpływa również hałas. Normy w zakresie hałasu określa 
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). Mając na uwadze rodzaj istniejącej i planowanej 
zabudowy - zabudowa zagrodowa zakłada się, że określone w przepisach odrębnych dopuszczalne progi 
hałasu nie zostaną przekroczone.  

 Wartości ponadnormatywne hałasu mogą również występować wzdłuż dróg o dużym natężeniu 
ruchu samochodowego — droga krajowa nr 74. Badania poziomu hałasu prowadzone są przez WIOŚ 
Kielce tylko na drodze krajowej nr 74.   

 
1.13. Prawna ochrona przyrody. 
  Teren objęty projektem planu miejscowego położony jest w obrębie systemu ochrony przyrody 
województwa świętokrzyskiego, który na terenie sołectwa Piotrów tworzy Jeleniowski Park Krajobrazowy 
oraz Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony na otulinie Jeleniowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 Na terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego obowiązują regulacje prawne zgodne z 
Uchwałą Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 
utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 17), na terenie którego  
obowiązują następujące zakazy: 

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, 



 18 

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 
ratunkowej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych, 

6) wylewania gnojowice, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową.  

 Do szczególnych celów ochrony Parku należy:  
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny;  
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej;  
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;  
4) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  
5) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów;  
6) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej;  
7) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu;  
8) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;  
9) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;  
10) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.  
 Na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują regulacje prawne 

zgodne z Uchwałą Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 
sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3153) zgodnie z 
którym obowiązują następujące zakazy: 
a) 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; 

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego lub wodnego, a 
także budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody, lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

d) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu obowiązuje: 
a) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, w szczególności najcenniejszych zbiorowisk łąk; 
b) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej; 
c) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.  

W obrębie terenu opracowania nie znajdują się obszary w sieci NATURA 2000. Teren od północy 
graniczy z obszarem Natura 2000 "Ostoja Jeleniowska".  

 
1.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa 
kubaturowego, infrastruktury technicznej oraz komunikacji: 

 zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 
minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do 
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poprzedniego stanu. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość powstających 
odpadów, 

 odpady należy segregować i składować w wydzielanych miejscach, zapewniając ich regularny 
odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w 
trakcie robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu 
do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się unieszkodliwianiem, 

 utrzymywać w sprawności urządzenia odwadniające z uwagi na potrzebę ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem, 

 ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni, 

 prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić w 
porze dziennej (w godz. 6.00-22.00), 

 należy ograniczać do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

 warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac 
ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu, 

 nie należy powodować ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód, 

 prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów, 

 ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych, 

 ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, 
 
1.15. Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na elementy środowiska przyrodniczego: 

 W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu miejscowego nastąpią zmiany w 
charakterze, sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu. Na obszarach obecnie użytkowanych jako 
tereny rolnicze lub nieużytki, pokryte roślinnością spontaniczną powstaną inwestycje związane z zabudową 
mieszkaniową, gospodarczą oraz rozbudową układu komunikacyjnego. W związku z wprowadzeniem 
nowych inwestycji, głównie zabudowy mieszkaniowej i usług oraz związanej z nią infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu opracowania. 
 Planowane inwestycje, głównie o charakterze mieszkalnym i towarzyszącej jej infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji mogą przyczynić się do utrudnienia migracji zwierząt. W związku z tym 
zostaną zastosowane takie rozwiązania, szczególnie w układzie komunikacyjnym, które utrzymają 
swobodną migrację zwierząt. W trakcie robót budowlanych część zwierząt przeniesie się na inne obszary o 
mniejszej uciążliwości akustycznej. Należy dołożyć starań aby realizacja zamierzeń inwestycyjnych niosła 
dla środowiska jak najmniejsze skutki. Nie da się jednak całkowicie wykluczyć negatywnego wpływu na 
świat flory i fauny, gdyż rozwój urbanistyczny jest nierozerwalnie związany ze zmianami w zakresie 
środowiska. 

 Wielkość tej emisji będzie zależała od rodzaju prowadzonej działalności (intensywność emisji oraz 
rodzaj substancji emitowanych jest niemożliwa do określenia na tym etapie).  
 
1.16. Podstawowe komponenty środowiska i krajobraz  

 Główną inwestycją, ze strony której należy spodziewać się najbardziej znaczącego wpływu na stan 
środowiska w rejonie opracowania, tak ze względu na rozmiar, zasięg jak i na jakość tego oddziaływania, 
jest realizacja nowej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej oraz związana z nimi rozbudowa 
istniejącej infrastruktury technicznej oraz modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.  
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 Wprowadzenie nowej zabudowy będzie wiązało się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 
czynnej oraz potencjalnym wzrostem zanieczyszczenia powietrza, pochodzących z palenisk domowych 
oraz pojazdów samochodowych. Wzrost emisji substancji zanieczyszczających powietrze będzie wynikiem 
ogrzewania budynków oraz zwiększenia liczby pojazdów poruszających się po istniejących i nowo 
projektowanych drogach. Emisja tych zanieczyszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm, 
zwłaszcza, że w ostatnich latach następuje zwiększenie wykorzystania źródeł energii niskoemisyjne lub 
nieemisyjnej kosztem źródeł energii wysokoemisyjnej. Tak, więc zanieczyszczenie powietrz będzie maleć.
 Powstawanie i emisja hałasu na terenie opracowania związana będzie głównie z pracą sprzętu 
budowlanego na etapie realizacji inwestycji przewidzianych w projekcie planu miejscowego. Na etapie 
eksploatacji emisja hałasu będzie ograniczała się do hałasu komunikacyjnego. Należy jednak podkreślić, że 
wymienione powyżej potencjalne źródła hałasu nie spowodują przekroczeń norm obowiązujących w 
przepisach prawnych. Zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego ustalono następujące 
dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi: 
1. Dla terenów oznaczonych symbolami RM1, RM2, RM3, UM1 i UM2 ustala się dopuszczalne poziomy 

hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem UO ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla budynków 

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
 Za szczególnie ważne, w świetle jakości życia człowieka, należy uznać zapisy mające na celu 

ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, ochronę przed hałasem oraz ochronę przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 Niezaprzeczalnie pozytywnym ustaleniem, które wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców tej 
części sołectwa jest obowiązek docelowego przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej poza terenem planu miejscowego.  

 Również ustalenia projektu planu miejscowego dotyczące kształtowania przestrzeni tego sołectwa 
niewątpliwie wpłyną korzystnie na jakość życia jego mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami planu nastąpi 
zapewnienie ładu przestrzennego i kompozycyjnego, poprzez uporządkowanie i uzupełnienie nowej 
zabudowy. Takie działania z kolei pozytywnie wpłyną na percepcje odbioru przestrzeni.  

 Siłę oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska dla 
poszczególnych terenów funkcjonalnych przedstawiono na rysunku i zestawiono w tabeli nr 1.  

 Oznaczenia użyte w tabeli nr 1:  
0 - brak oddziaływania  
1 - słabe oddziaływanie  
2 - umiarkowane oddziaływanie  
3 - silne oddziaływanie  
4 - bardzo silne oddziaływanie  

 Projekt planu miejscowego przestrzega zachowania zasad estetyki i spójności z otaczającym 
krajobrazem realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. przyjętymi 
ustaleniami w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w 
zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i 
naturalnych itp. Określono również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni 
biologicznie czynnej.  
  Na obszarze objętym planem z wyłączeniem terenów lasów dopuszcza się lokalizację obiektów z 
urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci internetu szerokopasmowego przy uwzględnieniu 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi oraz przy uwzględnieniu 
przepisów odrębnych. W celu minimalizacji zagrożenia należy stosować się przy lokalizacji takich obiektów 
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do norm określonych w przepisach odrębnych. Należy jednak podkreślić, że w kwestii telefonii komórkowej 
następuje bardzo szybki rozwój technologii. Obecnie nowoczesne wieże pracują z wyższymi pasmami 
częstotliwości. Z wielu pomiarów oraz badań wynika, że nowoczesne anteny posiadają nadajniki o 
mniejszych mocach, co przekłada się na zmniejszenie niekorzystnego zasięgu oddziaływania 
promieniowania niejonizującego. Obiekty te pod względem kolorystyki i konstrukcji powinny być 
zharmonizowane z otoczeniem, w celu ochrony walorów krajobrazowych otoczenia. 

 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
nr 192, poz. 1883).  
 
1.17. Zabiegi łagodzące  

 Projekt planu miejscowego przewiduje szereg zabiegów łagodzących negatywne skutki 
projektowanego zagospodarowania, do których zalicza się:  

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, w myśl przepisów o ochronie środowiska z wyłączeniem dróg oraz urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej,  

 ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień jako istotnych elementów krajobrazu, zgodnie z 
warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych, 

 docelowy obowiązek przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

 zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

 warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania 
ścieków, 

 w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji 
urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach 
przepisów odrębnych, 

 nakaz harmonijnego kształtowania krajobrazu, poprzez ustalone w projekcie panu wymogi 
architektoniczne,  

 dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 zachowanie powierzchni biologicznej dla terenów zabudowy, 

 ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny na 
podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości, 

 zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności 
produkcją żywności lub upraw polowych, 

 zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić 
wody podziemne, 

 na terenach narażonych na niebezpieczeństwo podtopień – tereny oznaczone symbolem ZZ, ustala 
się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych, 

 na terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz Jeleniowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują zakazy wskazane we wcześniejszych rozdziałach. 

W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu miejscowego nastąpią pewne zmiany w 
zagospodarowaniu tego sołectwa. Dotyczyć będą one uporządkowania i uzupełnienia istniejącej zabudowy 
zagrodowej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. W projekcie planu 
miejscowego przedstawiono szereg rozwiązań i propozycji łagodzących niekorzystne oddziaływania oraz 
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zakazy i nakazy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w 
projekcie planu miejscowego w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony środowiska należy uznać za 
wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić na 
omawianym obszarze.  
 
 Tab. Wielkość oddziaływania ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska  
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RM1, 
RM2, 
RM3 

2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

UM1, 
UM2, UO, 
U1, U2, 

U3 

3 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 

R1, R2, 
R/PG 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ZL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KD-S 3 4 4 0 2 3 2 2 0 2 0 2 0 

KD-GP, 
KD-L1, 
KD-L2, 
KD-Z 

1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

KD-D1,  
KD-D2 

1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

KDW 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywany znaczącym oddziaływaniem. 
 Obszar objęty ustaleniami projektu planu miejscowego obejmuje swym zasięgiem teren w 

granicach administracyjnych sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów.  
 W obrębie terenu objętego planem nie planuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl przepisów o ochronie środowiska z 
wyłączeniem dróg oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Zatem zgodnie z ustaleniami 
planu na tym obszarze nie będą występowały obszary charakteryzujące się znaczącym oddziaływaniem 
na środowisko.  
 
3. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektu planu 
miejscowego a w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
  Na terenie opracowywanego projektu planu do najistotniejszych problemów ochrony środowiska 
należy brak zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny projektu planu i sołectw 
sąsiednich oraz problem tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej głównie z 
indywidualnych palenisk domowych. Powyższe problemy mają pośredni wpływ na w/w formy ochrony 
przyrody. Brak skanalizowania całej gminy jest obecnie problemem z punktu widzenia wartości 
przyrodniczych. Projekt mpzp, którego dotyczy niniejsze opracowanie zawiera ustalenia dotyczące 
gospodarki ściekowej na terenie projektu mpzp, między innymi przewiduje skanalizowanie sołectwa 
Piotrów.   
  W trakcie prac planistycznych nie stwierdzono istotnych problemów z zakresu ochrony 
środowiska. Teren objęty ustaleniami planu miejscowego obejmuje formy ochrony przyrody wskazane 
we wcześniejszych rozdziałach. Planowane funkcje terenu określone w projekcie planu nie kolidują z 
zakazami obowiązującymi na tych obszarach, a wynikającymi z Uchwały Nr XLIX/871/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniewskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 17) oraz z Uchwały Nr XLIX/879/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Jeleniewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3153). 

 Projektowane funkcje terenu nie będą niosły negatywnego oddziaływania na obszar NATURA 
2000 "Ostoja Jeleniowska" – zlokalizowane poza granicami terenu objętego planem, ponieważ w jego 
sąsiedztwie nie dokonuje się zmiany zagospodarowania terenów. 

 Ustalenia projektu planu w wyznaczaniu terenów inwestycyjnych uwzględniają zasady czynnej 
ochrony ekosystemów obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu określone poniżej:       
1. zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych zbiorowisko łąk, 
2. zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej, 
3. zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.  

 W wyniku realizacji ustaleń projektu planu przekształcona zostanie szata roślinna, którą obecnie 
stanowią nieużytki oraz roślinność ruderalna i synantropijna. Ustalenia projetu planu nie mają 
negatywnego oddziaływania w/w zasady, gdyż tereny inwestycyjne położone są poza: 

1. dużymi kompleksami leśnymi, 
2. poza zbiorowiskami cennych łąk, 
3. poza obszarami wodnymi i podmokłymi, 
4. nie występują tu twory i składniki przyrody nieożywionej. 

 Tereny inwestycyjne objęte ustaleniami projektu planu położone są poza obszarami, na których 
występują chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt, wobec tego nie występować będzie łamanie 
zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. 
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4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu miejscowego oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania projektu planu. 

 Wprowadzone ustaleniami projektu planu miejscowego obszary funkcjonalne nie powodują 
znaczącego oddziaływania na przedmiot obszarów ustanowionych ze względu na ich ochroną rangę 
międzynarodową, wspólnotową i krajową. 

 Cele i formy na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, krajowym i regionalnym.  
  Podstawowym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań 

w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory 
środowiska w stanie zapewniającym trwale, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich 
zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości 
funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie 
krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 
równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w poszczególnych 
dziedzinach gospodarki.  

 Do najważniejszych dokumentów szczebla krajowego zaliczono: 
-  II Politykę Ekologiczną Państwa, Krajową strategie ochrony i umiarkowanego użytkowania  

różnorodności biologicznej,  
-    Strategię Rozwoju Kraju,  
-    Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko, 
-    Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (M.P. poz. 469 

z 16.06.2014 r.). 
  W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania 

prawodawstwa krajowego do wymogów wspólnotowych.  
        Wdrożenie szeregu dyrektyw związanych z szeroką pojętą ochroną środowiska w krótkim 
czasie przyczyniło się do zmian w polityce środowiskowej Państwa, a także  wprowadzenia wielu zmian 
w ustawodawstwie polskim jak również zmian wymagań i norm w ochronie środowiska. 

 Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mają na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę 
środowiska i jakości życia. Jest realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: 
zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawania odpadów i 
upowszechniania recyklingu, poprawy jakości środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony 
gleby, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz zachowania środowiska morskiego.  

 Polska polityka ochrony przyrody determinowana jest szeregiem uwarunkowań zewnętrznych, 
międzynarodowych jak i wewnętrznych krajowych. Są wśród nich uwarunkowania prawne 
ekonomicznie, społeczne, a także przyrodnicze. W odniesieniu do zapisów krajowej strategii, do 
najważniejszych należą międzynarodowe uwarunkowania prawne oraz wdrożenie dyrektyw unijnych, 
których przepisy przenoszone są do prawodawstwa krajowego. Należą do nich m.in.: Dyrektywa 
2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), której celem jest doprowadzenie do osiągnięcia przez wody 
powierzchniowe dobrego stanu wód, tak pod względem ekologicznym jak i jakościowym. Zmiany 
wprowadzone przepisami w/w dyrektywy mają przede wszystkim usprawnić działanie obecnie 
funkcjonujących systemów planowana i zarządzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z przepisami 
Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. 
Wg ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) na 
obszarze województwa świętokrzyskiego wyznaczono Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. Jest to nadrzędny plan, który ma usprawnić proces osiągnięcia celów środowiskowych 
w zakresie utrzymania dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych. Cele 
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych 
wskaźników fizyko- chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny 
wód powierzchniowych oraz wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody, 
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odpowiadające warunkom osiągnięcia przez wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg 
rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). 

 Ustalenia projektu planu uwzględniają cele środowiskowe ustalone w Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie stoją w sprzeczności z realizacją działań mogących wpłynąć 
na pogorszenie stanu wód.  
 Plan gospodarowania wodami uwzględnia jak wskazano powyżej cele środowiskowe dla wód 
powierzchownych jak też osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych (tj. dobrego stanu chemicznego i 
dobrego stanu ilościowego wód podziemnych). Cele odnoszące się do wód podziemnych obejmują:  

 prowadzenie działań i środków zapobiegających dopływowi substancji 
zanieczyszczających, lub ograniczających taki dopływ do wód podziemnych,  

 ochrona i tworzenie oraz przywracanie wszelkich części wód podziemnych, oraz 
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem  i zasilaniem wód podziemnych,  

 odwracanie wszelkich trwałych i wzrostowych trendów stężeń jakichkolwiek substancji 
zanieczyszczających powstałego w skutek działalności człowieka.  

    Poza w/w celami, które projekt planu respektuje, wymagane jest również osiągnięcie celów 
wyznaczonych przez prawodawstwo Wspólnoty w odniesieniu do obszarów chronionych. Zalicza się do 
nich tereny podmokłe. Ekosystemy terenów podmokłych są pod względem ekologicznym i 
funkcjonalnym – częścią środowiska wodnego, odgrywają potencjalnie ważną role pomagająca w 
zróżnicowanym gospodarowaniu wodami dorzecza. Dyrektywa wodna nie wyznacza celów 
ekologicznych dla terenów podmokłych, jednakże dotyczy ochrony i odnowy stanu wód, które 
uzależnione są od części wód  podziemnych, same wchodzą w skład części wód powierzchniowych lub 
są terenami chronionymi. Tereny podmokłe mogą pomagać w zwalczaniu oddziaływania 
zanieczyszczenia, przyczyniać się do łagodzenia skutków susz i powodzi, pomagać w zrównoważonym 
gospodarowaniu wodami powierzchownymi i sprzyjać zasilaniu wód podziemnych. 
    Zgodnie z „Monitoringiem stanu chemicznego oraz oceną stanu jednolitych części wód 
podziemnych w Dorzeczu Wisły na lata 2009-2011” dla PLGW710021, na którym położona jest gmina 
Łagów,  stan chemiczny i ilościowy oraz ogólna ocena - testy kwalifikacyjne dla jednolitych części wód 
podziemnych wskazują na dobry potencjał. W związku z tym w Planie Gospodarowania Wodami w 
Dorzeczu Wisły dla kodu PLGW710021 nie zastosowano derogacji. 
    Planowane zagospodarowania w sposób bezpośredni przyczyni się do realizacji w/w celów 
środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Będzie to spowodowane głownie 
uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectwa Sadków o czym świadczą zapisy 
projektu planu (realizacja kanalizacji ściekowej). Ponadto w sposób pośredni, poprawa jakości wód 
powierzchniowych będzie wynikiem poprawy wód podziemnych. W wyniku realizacji planowanego 
zagospodarowania (uporządkowanie terenów zabudowy, poprawa gospodarki wodno – ściekowej i  
związanej z odpadami), nie będzie zachodzić dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód.  

- Dyrektywa EWG 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia),  
      - Dyrektywa EWG 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych praz dzikiej fauny i flory  

(Dyrektywa Siedliskowa). 
  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Planu 
Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870), którego głównym celem rozwoju województwa jest stworzenie 
sprzyjających warunków przestrzennych dla osadnictwa mieszkańców regionu. Zakłada uzupełnienie 
infrastruktury technicznej, co najmniej do poziomów regionalnych, poprawę ładu przestrzennego i 
estetykę zabudowy, koncentrowanie przedsiębiorczości pozarolniczej oraz skupianie funkcji 
mieszkaniowej. Na terenie osadnictwa wiejskiego zakłada poprawę jakości zagospodarowania 
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przestrzennego z nastawieniem na rozwój wielofunkcyjny, wyrównywanie szans rozwoju między 
miastem i wsią oraz ograniczanie rozpraszania zabudowy. Na terenie objętym ustaleniami projektu 
planu, plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie przewiduje lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym.   
 Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego, gmina Łagów 
znajduje się w centralnym rejonie gospodarki odpadami (RGO). W ramach regionu gospodarki 
odpadami Nr 2 składowiskiem odpadów dla gminy Łagów jest składowisko odpadów „Janczyce”. W 
Planie gospodarki odpadami dla województwa składowisko to jest traktowane jako czynne składowisko 
odpadów komunalnych przewidziany do rozbudowy i nie występuje w wykazie składowisk 
przeznaczonych do zamknięcia. 

 Tak, więc projekt planu uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a także regionalnym. W projekcie planu realizowana jest 
zasada zrównoważonego rozwoju. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne zapewnia m.in. 
racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem zasad jego ochrony.  

 
5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a 
także na środowisko  

Uwzględniając ustalenia projektu planu w aspekcie nowej zabudowy oraz projektowanych 
rozwiązań ze względu na skutki jakie one wywołają w fazie etapu budowy i eksploatacji, 
przedsięwzięcia będą miały charakter określony w powyższej tabeli. 

Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 
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bezpośrednie – zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
– zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami, 
– wzrost poziomu hałasu związanego z pracami 

budowlanymi (zabudowa kubaturowa, drogi, 
infrastruktura techniczna, itp.), 

– zwiększenie z powierzchni odkrytych, miejsc 
składowania materiałów sypkich i obiektów 
zapylenia występujące podczas prowadzenia prac 
budowlanych  

– zmiana ukształtowania powierzchni, 
– zwiększenie natężenia hałasu komunikacyjnego, 
– rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu 

„komunalno-bytowego”, 
– zwiększenie zanieczyszczenia powietrza,  
– wzrost ilości wytwarzanych ścieków, 
– wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 
– zmiany w składzie gatunkowym flory i fauny, 
– podniesienie walorów rekreacyjnych,  

pośrednie – pogorszenie jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez nieprawidłowe składowanie 
odpadów budowlanych, ewentualnie w przypadku 
awarii urządzeń, ewentualnie w przypadku awarii 
urządzeń 

– generowanie ruchu pojazdów na terenach nowo 
zainwestowanych, 

– poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych po podłączeniu wszystkich inwestycji do 
systemu kanalizacji, 

– zwiększenie prawdopodobieństwa skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych w przypadku 
nieszczelnych zbiorników na ścieki, 

– poprawa stanu na rynku pracy związana z 
działalnością usługową 

wtórne – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań – nie wystąpią 

skumulowane – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań 

cz
as

o
w

e 

krótkoterminowe – pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny 
budowlane, 

– wzrost zanieczyszczenia powietrza (szczególnie 
zapylenia), 

– pojawienie się problemu składowania odpadów 
budowlanych, 

– pojawienie się problemu składowania ziemi z 
wykopów na fundamenty, 

– wzrost zanieczyszczeń w sezonie zimowym 
spowodowanym ogrzewaniem budynków, 

– wzrost zanieczyszczeń gleb usytuowanych przy 
drogach związanych z koniecznością odśnieżania, 

długoterminowe – zmiana przeznaczenia gruntów, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 
– zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej, 

– zmiana przeznaczenia gruntów, 
– zmiany odbioru przestrzeni, 
– zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej w 
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– wzrost zanieczyszczeń wywołanych zwiększeniem 
liczby pojazdów, 

– zmiany krajobrazowe 

obszarach zabudowy, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 
– zmiany fizykochemiczne gleb w obszarze inwestycji 

komunikacyjnych  
– zmniejszenie infiltracji zasilającej wody podziemne, 
– poprawa warunków retencyjnych w zlewni 

ro
d

za
j 

in
te

n
sy

w
n

o
śc
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stałe – zmiany ukształtowania powierzchni terenu – zmiana warunków topoklimatycznych, 
– zmiany odbioru przestrzeni (krajobrazu), 
– wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarach 

zabudowy, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w 

obszarach zabudowy. 
–  

 chwilowe – powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu 
z wykopów 

– wzrost zapylenia związanego z pracami 
budowlanymi, 

– pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny 
budowlane, 

– nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań 

w
ar

o
ry

za
cj

a 

pozytywne – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań – zwiększenie dostępności do usług, w tym usług 
oświaty, 

– zwiększenie liczby mieszkań, 
– zwiększenie powierzchni lasów poprzez dolesienia, 
– możliwość rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, 
– poprawa warunków retencyjnych, 
– podniesienie stopnia atrakcyjności rekreacyjnej 

negatywne – zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza,  
– zwiększenie poziomu hałasu, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w 

obszarach zabudowy, 
 

– zmiany odbioru przestrzeni (krajobrazu), 
– zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza,  
– zwiększenie poziomu hałasu, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w 

obszarach zabudowy, 
– zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych w 

obszarach zabudowy, 
– zmiana warunków topoklimatycznych, 
– zmiany w składzie gatunkowym flory i fauny 

 
Rozpatrując poszczególne elementy środowiska skala oddziaływania będzie następująca: 

budowa geologiczna – na etapie budowy i eksploatacji może wystąpić oddziaływanie bezpośrednie, 
trwałe, lokalne i nieodwracalne w przypadku konieczności stawiania głębokich fundamentów,  
rzeźba terenu i gleby – na etapie budowy oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i 
nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, 
stałe, znaczące (prawdopodobieństwo zwiększenia przedostawania się zanieczyszczeń do gleb); 
powietrze – na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, 
znaczące, lecz ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu; 
na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, znaczące szczególnie poprzez 
pogorszenie warunków aerosanitarnych (wzrost poziomu zanieczyszczeń i poziomu hałasu) w obrębie 
terenów zainwestowanych; złagodzenie negatywnych oddziaływań poprzez wprowadzenie zalesień; 
wody – na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne; na etapie 
eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe (zakłada się że zbiorniki na ścieki oraz gnojownicę 
będą szczelne i bezodpływowe, a docelowo zakłada się podłączenie wszystkich wymaganych do tego 
zabudowań do sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych); 
zwierzęta – na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, znaczące w 
obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe; 
rośliny – na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości 
nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, 
stałe. 
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III. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń planu 
miejscowego, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru. 

 Wpływ działalności antropogenicznej na obszar projektu planu nie spowoduje większych 
uciążliwości dla środowiska. Nie oznacza to całkowitego braku wystąpienia pewnych zagrożeń, do 
których można zaliczyć np. wzrost zanieczyszczenia powietrza, związanego ze wzrostem obszarów 
zabudowanych i rozwojem komunikacji. W celu zapobiegania i maksymalnego ograniczenia 
negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięć zapisanych w ustaleniach planu miejscowego 
należy podejmować następujące działania: 

 w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy stosować paliwa uznawane za 
ekologiczne (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.), podczas procesu ogrzewania 
budynków, 

 ścieki komunalne należy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki, 

 docelowo ścieki należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, 

 odpady komunalne zbierać do pojemników na śmieci i wywozić je na wysypisko śmieci, 

 odprowadzenie wód opadowych z terenów usług i terenów działalności gospodarczej należy 
odprowadzić po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach do odbiorników, 

 stosować zgodnie z zaleceniami producentów środki ochrony roślin oraz nawozy. 
 

Krajobraz i przekształcenia rzeźby terenu. 
 Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie będzie wzrost powierzchni zajętych 

pod tereny zainwestowane, głównie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz 
komunikacje. Zmiany krajobrazu terenów osiedleńczych uzależnione będą od sposobu zabudowy i 
zagospodarowania obszaru. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności zabudowy 
ograniczają możliwość powstawania obiektów o niekorzystnym wpływie na krajobraz.  

 Projekt projektu planu miejscowego przestrzega zasad estetyki i spójności z otaczającym 
krajobrazem realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. przyjętymi 
ustaleniami w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w 
zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i 
naturalnych itp. Zgodnie z ustaleniami projektu planu, wynikające z przepisów odrębnych, ochronie 
podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia stanowiące ważne elementy krajobrazu. Określono 
również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej.  
 
Oddziaływanie na stan i czystość wód. 

 Docelowo projekt planu miejscowego nakłada obowiązek przyłączenia do sieci wodociągowej 
istniejącej i planowanej zabudowy. Do czasu budowy gminnych sieci wodociągowych oraz na terenach 
nie posiadających takich sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z 
uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych.  

 Intensyfikacja zainwestowania na obszarze objętym projektem planu miejscowego przyczyni się 
niewątpliwie do powstania większej ilości ścieków sanitarnych z uwagi na wprowadzenie dodatkowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej. Skutki oddziaływania zabudowy mieszkaniowej na środowisko 
wodne uzależnione będą więc od rozwoju i jakości sieci kanalizacyjnej oraz stosowania szczelnych 
bezodpływowych zbiorników na ścieki. 

 Docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru sołectwa należy odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Za jej pośrednictwem zostaną one skierowane do gminnej oczyszczalni 
ścieków w Łagowie, zlokalizowanej poza terenem objętym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 Na obszarze objętym ustaleniami projektu planu indywidualne rozwiązania gromadzenia 
ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych są dopuszczone tylko do czasu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Siedliska, które z przyczyn ekonomicznych nie będą kanalizowane, powinny 
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posiadać szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki lub oczyszczalnie przydomowe (jedynie poza 
obszarem aglomeracji Łagów). Udzielenie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpływowego do 
czasowego gromadzenia ścieków powinno być poprzedzone umową na ich wywóz do gminnej 
oczyszczalni ścieków. Projekt planu miejscowego warunkuje realizację zabudowy na tym obszarze 
wyposażeniem budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków, a realizacja zabudowy na terenach 
objętych systemami kanalizacji sanitarnej wymaga podłączenia do tych systemów. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność i szczelność systemów kanalizacyjnych w 
kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wód gruntowych i powierzchniowych. O 
skuteczności kanalizacji i zmniejszeniu rozmiarów zanieczyszczenia środowiska wodnego decydować 
będzie również skuteczność nadzoru i poziom świadomości ekologicznej jej użytkowników. 

 Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na obszarze sołectwa 
zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu. Podobne 
skutkowała będzie zasada ochrony istniejących zadrzewień i zakrzewień przywodnych, obudowy 
biologicznej cieków wodnych. 

 Zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych może stwarzać nieprawidłowe, 
nadmierne nawożenie gruntów rolnych, które następnie poprzez proces infiltracji lub spływu będą 
przedostawały się do wód powierzchniowych i wgłębnych. 

 Na obszarze planu wody opadowe i roztopowe z terenów zabudowy mieszkaniowej zostaną 
odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone działek budowlanych, natomiast z terenów usług i 
działalności gospodarczej oraz dróg i obiektów budowlanych powodujących ich zanieczyszczenie do 
odbiorników, po wcześniejszym ich podczyszczeniu z substancji ropopochodnych w separatorach jeżeli 
przepisy odrębne tego będą wymagać. Rozwiązania takie pozwolą na zachowanie standardów 
czystości tych wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.   
 
Wpływ na stan gleb. 

 Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego będzie związana ze zmniejszeniem powierzchni 
terenów rolnych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz rozbudowy układu drogowego. 

 Realizacja inwestycji komunikacyjnych oraz przewidywane nasilenie ruchu pojazdów przyczynią 
się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, które z kolei wraz z opadami atmosferycznymi 
mogą przenikać do gleb. Ponadto należy się spodziewać podwyższenia udziału zanieczyszczeń 
powstających w wyniku zimowego utrzymania dróg. 

 Wzrost ilości ścieków związany z powstaniem nowych terenów zabudowy może spowodować 
zwiększenie ewentualnego przedostawania się ich do gruntów. Szczególną uwagę należy więc zwrócić 
na sprawność i szczelność kanalizacji w kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do 
gruntu. Zagrożenie, które może wiązać się lokalnie ze wzrostem zanieczyszczenia gleb jest 
składowanie nawozów i środków chemicznej ochrony roślin. Również nieprawidłowe, nadmierne 
nawożenie gruntów rolnych może stać się przyczyną negatywnych zmian fizyko-chemicznych gleb. 

 Ochronie gleb będzie sprzyjać wprowadzenie na obszarze sołectwa zakazu odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu. Ponadto ochronie gleb będzie także 
sprzyjało odprowadzenie wód opadowych po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach, z 
terenów usług i terenów działalności gospodarczej. 

 Planowana zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na cele nierolnicze nie wymaga 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, gdyż nowe tereny 
inwestycyjne zlokalizowane są na glebach nie wymagających uzyskania takiej zgody.  

 
Wpływ na jakość powietrza. 

 Na terenie sołectwa nie są zlokalizowane duże źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. Wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery związane jest tutaj głównie z dwoma 
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źródłami, jakimi są obiekty kubaturowe i źródła komunikacyjne (również napływ zanieczyszczeń z 
obszaru Kielc). Pierwsza grupa dotyczy ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Obecnie wiele obiektów istniejących na obszarze objętym projektem planu jest ogrzewane przez 
kotłownie domowe opalane węglem i koksem, co w znacznym stopniu przyczynia się do 
zanieczyszczenia powietrza. Ponadto obowiązuje zasada ograniczenia uciążliwości lokalizowanych 
obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu 
uciążliwości. 

 Projekt planu miejscowego przewiduje dla systemów zaopatrzenia w ciepło rozwiązania oparte 
na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Stan sanitarny 
powietrza w sołectwie zależał więc będzie od tego, jakie paliwa będą preferowali mieszkańcy oraz od 
napływu zanieczyszczeń z zewnątrz.  

 Obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie sprzyja fakt, że 
gmina Łagów nie jest zgazyfikowana. Docelowo przewidziana jest gazyfikacja obszaru całej gminy, w 
tym sołectwo Piotrów. W przypadku braku sieci gazowej projekt planu miejscowego dopuszcza 
rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz butlowy propan-butan. 

 Wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza może nastąpić wzdłuż dróg o dużym natężeniu 
ruchu samochodowego. Zwiększenie tego ruchu będzie związane z powstaniem nowych terenów 
mieszkaniowych oraz dalszym wzrostem poziomu motoryzacji społeczeństwa. Wzrost natężenia ruchu 
połączony z jednoczesnym stałym postępem w ograniczaniu zawartości substancji toksycznych w 
spalinach i materiałach eksploatacyjnych samochodów, poprawą stanu nawierzchni dróg oraz 
stopniową wymianą parku samochodowego nie powinien spowodować znaczącego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń na terenach zabudowanych.  

 Na obszarze objętym projektem planu miejscowego nie wskazuje się realizacji instalacji dla, 
których wymagane jest pozwolenie na emitowanie zanieczyszczeń do powietrza. Zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska pozwolenie na emitowanie zanieczyszczeń do powietrza wymagane jest dla 
instalacji, których zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza w sposób zorganizowany, za 
pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych.  

 
Gospodarka odpadami. 

 Projekt planu miejscowego przewiduje wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę, co 
spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.  

 Przyrost ilości odpadów będzie proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców obszaru oraz 
liczby i wielkości obiektów rekreacyjnych. Projekt planu miejscowego ustala zasadę odbioru odpadów w 
systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów. Wywóz 
odpadów będzie się odbywał na składowisko odpadów. Ustalenia zmiany planu zakładają segregację 
stałych odpadów komunalnych u źródeł ich powstawania tj. już w gospodarstwach domowych. 
Przyczyni sie to do zmniejszenia odpadów wywożonych na składowisko a tym samym poprawi globalną 
politykę gospodarki odpadami.  

  
Oddziaływania akustyczne. 

 Głównym źródłem hałasu w sołectwie jest hałas komunikacyjny. Jest on najbardziej odczuwalny 
na terenach położonych przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Na pozostałych obszarach jego poziom 
uzależniony jest od odległości od dróg, zagospodarowania przestrzeni, ukształtowania terenu oraz 
izolacji zieleni.  

 Natężenie ruchu na drogach wewnętrznych nie powinno powodować przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiadujących z nimi terenach mieszkaniowych. Nie można 
jednak całkowicie wykluczyć uciążliwości akustycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, w których 
okna wychodzą na stronę ulic oraz w częściach działek między linią rozgraniczającą ulicy a linią 
zabudowy. 
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 Na terenach mieszkaniowych źródłem hałasu będą przede wszystkim: użytkowanie obiektów 
mieszkalnych oraz ruch kołowy wewnątrz terenów zabudowanych. Przy normalnym użytkowaniu tych 
obiektów nie powinno nastąpić znaczące pogorszenie się klimatu akustycznego wskutek realizacji 
ustaleń projektu planu miejscowego. Do zmniejszenia komunikacyjnych uciążliwości akustycznych 
przyczyni się wyznaczenie w projekcie planu miejscowego nieprzekraczalnych odległości linii zabudowy 
od krawędzi jezdni.  

 
Pola elektromagnetyczne. 

 Emitorami pól elektromagnetycznych na obszarze objętym projektem planu miejscowego są 
istniejące i planowane linie elektroenergetyczne napowietrzne o napięciu 15 kV oraz istniejące stacje 
transformatorowe, które zostały zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy 
zagrodowej (RM1, MR2 i RM3). Przy realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi należy 
zachować bezpieczny odstęp od linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych zgodny z PN – 
E – 05100. Ustalenia planu zalecają stosowanie stref technicznych po 5 m po obu stronach osi linii 
średniego napięcia 15 kV oraz od stacji transformatorowych. Taka lokalizacja zabudowy od tych 
obiektów jest zgodna z przepisami odrębnymi i pozwoli na lokalizację budynków mieszkalnych poza 
niekorzystnym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez te 
urządzenia.  
  W obrębie terenu sołectwa Piotrów projekt planu miejscowego dopuszcza, z wyłączeniem 
terenów lasów, lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci 
internetu szerokopasmowego przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc 
przebywania dla ludzi, oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych. W celu minimalizacji zagrożenia 
należy stosować się przy lokalizacji takich obiektów do norm określonych w przepisach odrębnych. 
Należy jednak podkreślić, że w kwestii telefonii komórkowej następuje bardzo szybki rozwój technologii. 
Obecnie nowoczesne wieże pracują z wyższymi pasmami częstotliwości. Z wielu pomiarów oraz badań 
wynika, że nowoczesne anteny posiadają nadajniki o mniejszych mocach, co przekłada się na 
zmniejszenie niekorzystnego zasięgu oddziaływania promieniowania niejonizującego. Obiekty te pod 
względem kolorystyki i konstrukcji powinny być zharmonizowane z otoczeniem, w celu ochrony walorów 
krajobrazowych otoczenia. 

 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów.  
 
Wpływ na walory przyrodnicze. 

 Na obszarze całej gminy Łagów, w tym sołectwa Piotrów, odniesieniu do zbiorowisk roślinnych 
można zaobserwować następujące zjawiska: 
 kurczenie się naturalnych zbiorowisk roślinnych; 
 zmniejszanie się zasięgu występowania gatunków rodzimych; 
 wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk naturalnych; 
 powstawanie i rozszerzanie się zasięgów zbiorowisk antropogenicznych. 

 Przebieg ww. procesów pozostaje w ścisłym związku ze zróżnicowaniem form użytkowania 
terenu. Zmiany zachodzące w zbiorowiskach idą w kierunku coraz większej ich antropogenizacji, 
zwłaszcza w sąsiedztwie terenów mieszkalnych i rolnych. 

 W sołectwie największe zagrożenia dotyczące walorów przyrodniczych będą związane z 
likwidacją powierzchni biologicznie czynnej i przekształceniami zbiorowisk roślinnych, co z kolei będzie 
oddziaływać na populacje zwierząt. Wprowadzenie nowej zabudowy oraz innych obiektów będzie się 
odbywało kosztem terenów rolnych, w związku z tym zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna. 
W ustaleniach projektu planu miejscowego wprowadzono zasady zagospodarowania prowadzące do 
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zwiększenia powierzchni zmierzające do redukcji powierzchni koniecznych wyłączeń, czemu służyć 
będzie m.in.: ustalenie wskaźników intensywności zabudowy, minimalnych powierzchni działek w 
zabudowie mieszkaniowej, oraz ustalenie powierzchni biologicznie czynnej oraz ochrona terenów 
cennych przyrodniczo.  

 Istotnym czynnikiem oddziałującym na zbiorowiska roślinne i populacje zwierząt będzie 
modernizacja układu drogowego. Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie dróg 
związany ze wzrostem ruchu samochodowego oraz wpływ ich zimowego utrzymania będzie skutkował 
podniesieniem poziomu zanieczyszczenia powietrza i gleb w najbliższym sąsiedztwie dróg. Wywoła to 
zmiany w zbiorowiskach roślinnych i populacjach zwierząt. Konsekwencją będzie ustępowanie 
gatunków o mniejszej tolerancji środowiskowej i wchodzenie taksonów o większej odporności.  

 W sołectwie Piotrów oprócz negatywnych czynników wpływających na walory przyrodnicze 
wystąpią także pozytywne czynniki. Do działań wpływających pozytywnie na walory przyrodnicze 
zaliczyć należy ustalenia projektu planu o ochronie zadrzewień i zakrzewień, w celu ochrony walorów 
krajobrazowych i ochrony gleb przed erozją. Ponadto znaczna część powierzchni sołectwa Piotrów 
pozostaje w rolniczym użytkowaniu, czyli jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska przeznaczeń 
terenu. Ustalenia projektu planu wprowadza również nakaz bezwzględnej ochrony przed osuszaniem 
małych i okresowych zbiorników wodnych. Siedliska te cechują się znaczną bioróżnorodnością. 
Ewentualne prowadzenie regulacji cieków powinno się odbywać przede wszystkim metodami 
biologicznymi z ograniczeniem prostowania i skracania ich biegu. Projekt wprowadza również zakaz 
budowy obiektów kubaturowych na terenach dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody. 
 
Zdrowie ludzi. 

 Do czynników środowiskowych, które w sposób bezpośredni oddziaływają na zdrowie człowieka 
należy zaliczyć: stan zanieczyszczenia środowiska, poziom hałasu oraz dostęp do terenów 
rekreacyjnych. Obecny stan środowiska w sołectwie pozwala określić istniejące warunki jako generalnie 
sprzyjające zdrowiu człowieka.  

 Przeznaczenie w projekcie planu miejscowego części terenów pod zabudowę mieszkaniową 
(zagrodową) spowoduje wzrost liczby ludności. Będzie się to odbywać jednocześnie z intensyfikacją 
zabudowy, porządkowaniem chaotycznej struktury przestrzennej, rozbudową i modernizacją 
infrastruktury. Powodem konfliktów na tle uciążliwości dla ludzi może być łączenie funkcji mieszkaniowej 
z działalnością usługową. Jednak w obecnych realiach nie da się tego całkowicie uniknąć. Związane 
jest to z tym, że usługi i drobna wytwórczość są często podstawowym lub uzupełniającym źródłem 
dochodu dla mieszkańców. Należy również dodać, że uciążliwość obiektów, w których prowadzona 
będzie działalność gospodarcza nie może wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność 
posiada tytuł prawny. 
 
Zgodność z uwarunkowaniami opracowania ekofizjograficznego. 

 Analiza opracowania ekofizjograficznego była punktem wyjścia do dokonania oceny zgodności 
zapisów projektu planu miejscowego z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Należy stwierdzić, że 
analizując dyspozycje przestrzenne zidentyfikowano konflikty pomiędzy lokowanymi w planie funkcjami, 
a naturalnymi predyspozycjami terenu określonymi w tym opracowaniu. Dotyczy to w szczególności 
zabudowywania dolin rzecznych oraz terenów o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla 
zabudowy. Tereny przewidziane do zabudowy położone są w terenach o korzystnych warunkach 
fizjograficznych dla rozwoju poszczególnych funkcji terenu. 
 
Zgodność z przepisami dotyczącymi obszarów i obiektów chronionych. 

 W toku analizy ustaleń projektu planu miejscowego nie stwierdzono istotnych naruszeń 
wymogów prawa ochrony środowiska dotyczących gospodarki przestrzennej i oddziaływania na 
środowisko elementów zagospodarowania. 
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 W projekcie planu miejscowego znalazły się ustalenia dotyczące zagospodarowania 
istniejących form ochrony przyrody. Plan zawiera zapisy dotyczące: 
– działań w zakresie ochrony czynnej ekosystemów, 
– zakazów obowiązujących dla terenów znajdujących się w obszarze chronionego krajobrazu, 
– ustalenia zasad ochrony dóbr kultury współczesnej. 

Wszystkie te zapisy są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. 
 

Podsumowanie. 
 W wyniku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego nastąpią pewne zmiany w 

zagospodarowaniu przestrzennym tego sołectwa. Będą się one odnosiły do budowy nowej zabudowy 
spełniającej funkcje zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Zatem na części obszarów obecnie użytkowanych jako tereny rolnicze lub 
nieużytkowanych, pokrytych roślinnością spontaniczną, powstaną nowe inwestycje o charakterze 
mieszkaniowym, gospodarczym i usługowym. W zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
planowanej zabudowy wraz z obsługą komunikacyjną stwierdza się umiarkowane oddziaływanie. 
Potencjalnie nastąpi wzrost zanieczyszczeń związanych z rozwojem komunikacji oraz ogrzewaniem 
budynków. Należy jednak zaznaczyć, że ten potencjalny wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz 
poziomu hałasu nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych zapisanych w aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa, co wynika z ustaleń projektu planu miejscowego. Ponadto w 
projekcie planu miejscowego przedstawiono szereg rozwiązań i propozycji łagodzących niekorzystne 
oddziaływania oraz zakazy i nakazy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego.  

  Prognoza oddziaływania na środowisko przeprowadzona dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piotrów na terenie gminy Łagów wykazała, że planowane 
funkcje terenu nie będą miały znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze i formy ochrony przyrody 
istniejące i projektowane. Pomimo bliskiej odległości proponowanych obszarów NATURA 2000 z 
terenami zabudowy, nie zostanie naruszony ukształtowany porządek przestrzenny. W związku z 
powyższym w prognozie nie wykazano znaczącego negatywnego wpływu zabudowy na obszar ochrony 
tych ostoi.   
 
IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo 
wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 Zaproponowane w projekcie planu miejscowego rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, 
sposobu jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi 
technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru. Nie istnieje 
zatem potrzeba wskazania alternatywnych rozwiązań w stosunku do zaproponowanych. 

 W trakcie prac nad opracowanie niniejszej prognozy nie napotkano trudności wynikających z 
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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