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1. Wstęp. 

 

Niniejsza prognoza została opracowana dla „Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Piekoszów – Aktualizacja na lata 2012 – 2015 w perspektywie do 2019r. - Projekt” zgodnie 

z zakresem określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

Podstawowym celem jest określenie potencjalnych typów i rodzajów skutków 

środowiskowych na poszczególne elementy środowiska jakie mogą wystąpić w wyniku 

realizacji zadań przewidywanych w Programie Ochrony Środowiska. Prognoza jest 

dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji programu. Wskazuje na 

możliwe negatywne skutki jakie mogą wystąpić w przypadku braku realizacji postanowień 

programu oraz wyznacza zalecenia dotyczące minimalizacji a w jej efekcie przeciwdziałaniu 

tym skutkom. Ponadto w prognozie została zawarta ocena stopnia i sposobu uwzględniania 

aspektów środowiskowych przy opracowaniu programu. 

 

2. Informacje o podstawie prawnej, zawartości programu ochrony środowiska oraz 

powiązaniach z innymi dokumentami. 

Postawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piekoszów – Aktualizacja na lata 2012 – 2015 w 

perspektywie do 2019r” jest art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).  

Program Ochrony Środowiska dla gminy Piekoszów zawiera następujące zagadnienia: 

 aktualną podstawę prawną i zakres opracowania, 

  opis aktualnego stanu środowiska w gminie Piekoszów i jego zagrożenia (zasoby 

przyrodnicze, zasoby wodne i gospodarkę wodno – ściekową, powietrze 

atmosferyczne, odnawialne źródła energii, hałas, pola elektromagnetyczne, 

gospodarkę odpadami, kopaliny, poważne awarie przemysłowe, lasy, gleby, edukację 

ekologiczną), 

 strategię działań (w zakresie ochrony zasobów naturalnych, poprawy jakości 

środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, oraz kierunki działań systemowych), 

 lista przedsięwzięć priorytetowych,  

 zarządzanie programem 

 aspekty finansowe realizacji programu, 

 

Dokumentami nadrzędnymi wobec Programu  dla Gminy Piekoszów są: 

1. Polityka Ekologiczna Państwa 

2. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego 

3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego. 

 

3. Strategia działań. 

Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Piekoszów” pozwoli na osiągnięcie 

w perspektywie długoterminowej, zrównoważonego rozwoju gminy, gdzie ochrona 

środowiska stanowi nierozłączny element jej rozwoju. 
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Ochrona przyrody 

 

Cel średniookresowy do 2019: 

 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej gminy 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Udział w tworzeniu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, 

 Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i gatunkowych, 

 Ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

 Szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez 

uznawanie ich za zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i użytki ekologiczne, 

 Właściwy rozwój i ochrona ruchu turystycznego,  

 Prowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie ochrony i różnorodności biologicznej, 

 Zachowanie terenu (w tym rozwój infrastrukturalny) z możliwie jak najmniejszym 

naruszeniem jego naturalnej rzeźby, 

 Przestrzeganie ustalonych zasad ochrony przyrody na terenach podlegających 

prawnej ochronie. 

 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Cel średniookresowy do 2019r:  

 

Zrównoważone korzystanie z zasobów kopalin przy jednoczesnej minimalizacji 

niekorzystnych skutków ich eksploatacji 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Ochrona perspektywiczna kopalin poprzez dokonanie stosownych zapisów 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

 Przeciwdziałanie nielegalnemu wydobyciu kopalin. 

 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Cel średniookresowy do 2019r. : 

 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów 

i ich wykorzystania gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie ich bogactwa 

biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015:  

 Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów (m.in. tworzenie 

ścieżek dydaktycznych), 
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Ochrona powierzchni ziemi 

Cel średniookresowy do 2019r. : 

 

Ochrona gruntów rolnych oraz zwiększenie skali rekultywacji gruntów zdegradowanych 

i zdewastowanych 
 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015:  

 Szkolenia rolników z zakresu dobrej praktyki rolniczej. 

 

 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

Cel średniookresowy do 2019r.: 
 

Trwały i zrównoważony rozwój zasobów wodnych gminy oraz efektywna ochrona przed 

powodzią i suszą 
 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Realizacja programu małej retencji na szczeblu gminnym, 

 Zwiększenie retencji wód powierzchniowych, 

 Zwiększenie retencji glebowej, 

 Poprawa warunków wodnych na terenach wymagających szczególnej ochrony, 

 Zachowanie niezabudowanych terenów zalewowych, 

 Działanie wodooszczędne – optymalizacja zużycia wody przy jednoczesnym 

tworzeniu rezerw wód w postaci ujęć awaryjnych i rezerwowych.  

 

Jakość wód 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Osiągnięcie i utrzymanie lepszego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Budowa i modernizacji sieci wodociągowej, 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 Modernizacja ujęć wody, 

 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, 

 Budowa kanalizacji deszczowej, 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Dbałość o drożność rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych oraz przepustów 

pod drogami gminnymi, 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków, 

 Działania edukacyjne i kontrolne w zakresie przeciwdziałania odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, 

 Przestrzeganie wymagań prawnych i stosowanie standardów ochrony środowiska 

wodnego w zakresie zarządzania drogami gminnymi, 

 Prowadzenie ewidencji stanu i obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 

i przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych. 
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Powietrze atmosferyczne 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Poprawa jakości powietrza, w celu spełnienia standardów jakości powietrza 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza realizowanych 

przez podmioty gospodarcze, 

 Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych, 

 Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych, 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 

 

Odnawialne źródła energii 

Cel średniookresowy do 2019r.: 
 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 
 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Propagowanie zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, 

 Zwiększenie wykorzystania biomasy wykorzystywanej do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła. 

 

Oddziaływanie hałasu 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców emisją hałasu 

zwłaszcza przez środki transportu 
 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (tworzenie 

pasów zieleni wzdłuż dróg gminnych), 

 Uzyskiwanie od jednostek kontrolujących, danych na temat miejsca, częstości i skali 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 

 Bieżąca modernizacja nawierzchni dróg gminnych. 

 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Minimalizacja oddziaływania pól  elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

  Edukacja ekologiczna dotycząca rzeczywistych zagrożeń emisją pól 

elektromagnetycznych. 
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Gospodarka odpadami 

Cel średniookresowy do 2019r.: 
 

Minimalizacja powstawania odpadów 

Sukcesywne zmniejszenie ilości kierowanych odpadów na składowiska 

Sukcesywne wprowadzanie innych niż składowanie metod unieszkodliwiania odpadów 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012– 2015: 

 – odpady komunalne: 

 Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odbierania 

odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiednich poziomów selektywnego odzysku 

i recyklinguodpadów, 

 Ewidencjonowanie i likwidacja powstających „dzikich wysypisk” odpadów przez 

usunięcie zdeponowanych tam odpadów oraz rekultywację terenu, 

 Eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów, 

  Konsekwentne korzystanie z narzędzi administracyjnych, w które ustawodawca 

wyposażył gminy (decyzje administracyjne), 

 Zmniejszenie do 2014 r. masy składowania odpadów komunalnych do max 85% 

wytworzonych odpadów  

 Działania zmierzające do ograniczania powstawania odpadów, 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. 

- odpady opakowaniowe: 

 Selektywna zbiórka i poddawanie odzyskowi odpadów opakowaniowych na poziomie 

60% do 2014r., 

- odpady ulegające biodegradacji: 

 selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji,  

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania:  

- w 2013 r. nie więcej niż 50%;  

- w 2020 r. nie więcej niż 35%  

masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r 

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: 

 osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 

4kg/mieszkańca-rok. 

- odpady budowlano – remontowe: 

 rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz infrastruktur drogowej w celu ich przekazania do 

odzysku, 

- odpady wielkogabarytowe: 

 rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, 

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym: 

 Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze 

komunalnym, 

 Wyeliminowanie nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami 

medycznymi i weterynaryjnymi. 

 Organizowanie usuwania wyrobów zawierający azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków z uwzględnieniem zasad zawartych w „Programie 
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usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Piekoszów 

w perspektywie do roku 2032.”, 

 Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

 Współpraca z mediami w celu propagowania pozytywnych inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

 Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

 

Poważne awarie 

 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi oraz  środowiska 
 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia poważnej 

awarii transportu materiałów niebezpiecznych. 

 

Edukacja ekologiczna 

Cel średniookresowy do 2019r.: 

 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, zapewnienie szerokiego 

dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

 Pomoc merytoryczna i finansowa dla szkół w realizacji działań z zakresu edukacji 

ekologicznej, 

 Współdziałanie władz gminnych z lokalnymi mediami w zakresie prezentacji stanu 

środowiska i propagowanie przykładów podejmowanych działań dla jego ochrony, 

 Doskonalenie współpracy władz gminnych z ekologicznymi organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, przedstawicielstwami środowiska naukowego i zakładami 

pracy w celu efektywnego wykorzystania form edukacji, 

 Wspieranie merytoryczne projektów z zakresu edukacji ekologicznej 

dla zrównoważonego rozwoju realizowanych przez różne podmioty. 
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Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 

Cel średniookresowy do  2019r.:  

 

Zapewnienie zgodności struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy z obowiązującym 

planem zagospodarowania przestrzennego 

 

Kierunki działań – cele krótkookresowe 2012 – 2015: 

 Bieżące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniające wymagania ochrony środowiska, 

 Identyfikacja konfliktów środowiskowych oraz przestrzennych i sposobów 

zarządzania nimi. 

 

4. Informacja o metodach wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy. 

Przy sporządzeniu niniejszej prognozy autorzy wykorzystali swoją dotychczasową wiedzę 

i wcześniejsze doświadczenie. Wykorzystano również informacje udostępnione przez WIOŚ, 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Kielcach, 

Urząd Gminy w Piekoszowie.  

W Prognozie przeanalizowano aktualny stan jakości środowiska przyrodniczego na terenie 

gminy, cele oraz kierunki działań przewidziana do realizacji w projekcie Programu Ochrony 

Środowiska, których zadaniem jest poprawa jakości środowiska naturalnego. Wynikające 

z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie 

i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu. Identyfikację i ocenę 

poszczególnych zadań dokonano w tzw. macierzach skutków środowiskowych na 

poszczególne elementy środowiska wraz z uwzględnieniem zależności między tymi 

komponentami.  

Niniejsza prognoza będzie elementem procedury prognozy oddziaływania na środowisko 

w trakcie której prowadzone są konsultacje społeczne. Również projekt Programu zostanie 

upubliczniony i poddany opiniowaniu w ramach którego będą gromadzone a następnie 

uwzględnione wnioski uwagi i opinie (zgłaszane przez społeczeństwo, jak i administrację 

samorządową i państwową, czy podmioty gospodarcze). Należy spodziewać się, że w efekcie 

prowadzenia w/w. procedur projekt Programu może ulec zmianom. Oznacza to, że prognoza 

oddziaływania na środowisko również może wymagać korekty w stosunku do ostateczne 

przyjętych w Programie założeń. 

 

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu oraz częstotliwość jej 

przeprowadzania. 

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. gminne programy ochrony 

środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na cztery lata. Weryfikacji powinna być 

poddana całość Programu a w szczególności stan aktualny, cele i zadania. W celu dokonania 

obiektywnej weryfikacji skutków realizacji postanowień projektu Programu konieczne jest 

prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji działań 

zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie. Monitoring ten, ze względu na 

częstotliwość gromadzenia oraz udostępniania danych powinien być przeprowadzany w cyklu 

rocznym. Raporty z postępów realizacji ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Piekoszów powinny być udostępniane zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 Ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w cyklu 

dwuletnim. 
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Ze względu na konieczność oceny stopnia realizacji zadań najbardziej adekwatne jest 

zestawienie ilościowe i jakościowe (dane mierzalne). 

Realizacja założeń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piekoszów to 

poprawa stanu środowiska gminy. Zmiany wartości wskaźników i mierników 

charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń 

Programu. 

W powyższym raporcie powinno się znaleźć podsumowanie z postępu wdrażania określonych 

w programie zadań krótkoterminowych. W przypadku wprowadzania zmian w aktualnym 

programie należy dołączyć stosowną informację o wprowadzanych zmianach  wraz z opisem 

jej skutków (w szczególności finansowych). Dodatkowo w raporcie tym mogą się znaleźć 

informacje na temat przewidywanych zmian w przyjętych już założeniach wyjściowych.  

Stały monitoring systemu ochrony środowiska na terenie gminy znacznie ułatwia wczesne 

podejmowanie decyzji wprowadzanie działań korygujących skierowanych na właściwe 

zarządzanie i prawidłowe działanie systemu gospodarki odpadami. Do określenia tych 

wartości będą wykorzystywane wskaźniki realizacji Programu. Poniżej zaproponowane 

zostały wskaźniki monitoringu, które w znacznej mierze ułatwią jednoznaczną ocenę 

i weryfikację stanu ochrony środowiska na poziomie gminy.  

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość  

1. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych klasa 

2. Jakość wody pitnej klasa 

3. Pobór wody m
3 

4. Oczyszczone ścieki komunalne  % 

5. Lesistość % 

7. Powierzchnia terenów ochronnych ha 

8. Liczba inwestycji proekologicznych na terenach cennych przyrodniczo Szt. 

9. Powierzchnia terenu poddana zabiegom agrotechnicznym i pracom 

rekultywacyjnym 

 

ha 

10. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych Mg/rok 

11. Liczba zakładów, które wprowadziły energooszczędne i niskoemisyjne 

procesy produkcyjne, czy też stosują zasady czystej produkcji 

 

Szt. 

12. Liczba modernizowanych kotłowni Szt. 

13. Liczba gospodarstw stosujących urządzenia lub systemy 

energooszczędne 

 

Szt. 

14. Liczba ludności poddana ponadnormatywnemu lub uciążliwemu 

oddziaływaniu hałasu 

 

Szt. 

15. Stan zagospodarowania złóż - 

16. Długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej km 

17. Odsetek ludności objętych systemem kanalizacji zbiorczej % 

18 Długość modernizowanych lub poddawanych konserwacji obiektów 

melioracyjnych 

 

km 

19. Nakłady poniesione na realizację POŚ zł 

20. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz jakości środowiska Osoby 

21. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych Szt. 

 

Zaproponowane wskaźniki jakościowe umożliwią dokonanie ogólnej charakterystyki 

wdrożonego systemu ochrony środowiska natomiast wskaźniki ilościowe zaprezentują 

szczegółowo, na podstawie konkretnych wartości liczbowych skuteczność systemu. 
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Zamieszczone w projekcie Programu propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji 

są właściwe i pozwalają oceniać zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego 

realizacji. 

 

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Piekoszów nie tworzy żadnych 

konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć 

znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach 

Programu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie będzie miało 

charakter lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na 

możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć 

terytorium innych państw.   

 

7. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian 

tego stanu w przypadku braku realizacji Programu. 

 

Gmina Piekoszów jest położona w województwie świętokrzyskim, w zachodniej części 

powiatu kieleckiego i graniczy z 7 gminami: 

- od wschodu – z miastem Kielce oraz Gminą Miedziana Góra, 

- od zachodu – z Gminami Małogoszcz i Łopuszno, 

 - od południa – z Gminami Chęciny i Sitkówka Nowiny, 

- od północy - z Gminą Strawczyn. 

 

Ogólna powierzchnia Gminy Piekoszów wynosi 103 km
2
 i podzielona jest na 21 sołectw: 

Bławatków, Brynica, Gałęzice, Janów, Jaworznia, Jeżynów, Lesica, Łaziska, Łosienek, 

Łosień, Łubno, Micigózd, Piekoszów, Podzamcze, Rykoszyn, Skałka, Szczukowice, 

Szczukowskie Górki, Wesoła, Wincentów, Zajączków. 

 

Gmina Piekoszów liczy 15 876 mieszkańców (stan na 31.12.2011r.). Średnia gęstość 

zaludnienia wynosi 154,1 osób na 1 km
2
.Przyrost naturalny w 2010r wyniósł +29. W gminie 

jest dodatnie saldo migracji (w 2011r. wielkość salda wyniosła 77 osób - zameldowania 170 

osób, wymeldowania 93 osoby), związane jest to m.in. z bliskim położeniem od Kielc. 

Zauważa się tendencje migracji osób z centrum miasta do niedalekich miejscowości 

podkieleckich. Gmina ma również dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą województwa.  

 

Na terenie Gminy Piekoszów funkcjonują następujące formy ochrony przyrody: 

o Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy – wraz z jego otuliną wprowadzony 

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2005 z dn. 

14.07.2005r.,w którym zawarto opis granic, cele ochrony parku oraz obowiązujące 

zakazy. Obejmuje obszar południowej części gminy od Szczukowic po Zajączków. 

Położony jest pomiędzy rzekami Łososiną (Wierną Rzeką) i Bobrzą. Krajobraz Parku 

tworzą niewysokie grzbiety górskie poprzedzielane rozległymi dolinami. 

 

o Rezerwat przyrody Moczydło - Rezerwat położony jest w granicach Chęcińsko -

Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Zagórze o pow. 

16,21 ha, utworzony w 1995r. Ochroną objęto tu odosobnione kopulaste wzgórze 

Moczydło (318 m n.p.m.) porośnięte krzewami i młodym lasem oraz znajdujące się 

w jego obrębie trzy nieczynne kamieniołomy.  
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o Rezerwat przyrody Chelosiowa Jama – Rezerwat położony jest w granicach 

Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowań miejscowości Jaworznia o powierzchni 24,31 ha, utworzony w 1997r. 

Ochroną objęto tu dwa nieczynne kamieniołomy wgłębno-stokowe wraz z łączącą je 

skalną skarpą, mniejszy łomik oraz szczytową część wzniesienia o nazwie Góra 

Kopaczowa.  

o Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu – o łącznej powierzchni 25498 ha 

Został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 89/2005 w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950 ze zm.). 

Obejmuje tereny otaczające Kielce od północy i wschodu położone głównie w zlewni 

rzeki Lubrzanki i częściowo także rzek Kamionki i Bobrzy. Znajduje się na terenie 

gmin: Suchedniów, Zagnańsk, Piekoszów, Miedziana Góra, Górno, Daleszyce, 

Morawica. Na terenie gminy Piekoszów obszarem chronionego krajobrazu objęto 

północno – wschodni kraniec gminy: miejscowości Podzamcze i Brynica.  

o Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje północno – 

zachodnią część gminy od Lesicy po Łosień oraz dolinę Łośnej. Całkowita 

powierzchnia obszaru zgodnie z Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 156, poz. 195) 

wynosi 98 359 ha. Rozporządzenie ustala działania w zakresie czynnej ochrony 

ekosystemów oraz wyznacza obowiązujące zakazy. Blisko połowa powierzchni tego 

obszaru zajmują kompleksy leśne (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie)oraz 

mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Najważniejszą regionalną funkcją 

opisywanego obszaru jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.  

o Dolina Bobrzy PLH 260014 – o łącznej powierzchni 612,69 ha. Bobrza jest 

najdłuższym dopływem Czarnej Nidy, w znacznej mierze nosi ślady uregulowania, ale 

często meandrując tworzy malownicze starorzecza i rozlewiska. W dolinach rzek 

występują również fragmenty zbiorowisk łęgowych, liczne płaty zmiennowilgotnych 

łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea, oraz torfowiska przejściowe, którym towarzyszą 

niewielkie fragmenty borów bagiennych. Ogółem stwierdzono tu występowanie 13 

typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących 

łącznie ponad 37 % obszaru.  

Pomniki przyrody i zabytki kultury 

Na terenie gminy Piekoszów znajdują się następujące pomniki przyrody: 

 dęby szypułkowe w Jaworzni - pierwszy rośnie około 600 m od drogi przez wieś 

na gruncie prywatnym należącym do Aleksandra Kozioła (zam. w Jaworzni). 

Drzewo ma wymiary: średnica pnia na wysokości 130 cm od ziemi - 100 cm 

i obwodzie na tej wysokości 315 cm, wysokość około 20 m, w wieku około 250 

lat. Nr rej. 264. Drugi dąb rośnie w odległości około 500 m od dróg przez wieś, na 

miedzy pomiędzy gruntami Stefana Rutki (zam. Jaworzni Nr 108) i pana 

Wacławika. Posiada wymiary: średnica pnia na wysokości 130 cm od ziemi - 110 

cm, i obwodzie 320 cm, wysokość około 20 m, w wieku ok. 250 lat. Nr rej. 265. 

W 2007r uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. 

 odsłonięcie geologiczne w Gałęzicach - stary łom zboczowy o wymiarach: 

średnica około 30 m, wysokość ścian do 8 m. W łomie odsłaniają się permskie 

wapienie drobnoziarniste (kalkarenity) i pelityczne (mikryty). Odsłonięcie 

znajduje się na granicy gruntów sołectwa Gałęzice i Skiby. Teren stanowi 

własność w części Ireneusza Różyckiego (zam. w Gałęzicach Nr 41) oraz w części 

jest własnością wspólną mieszkańców wsi Skiby. Bliższe określenie położenia - na 
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południowo-wschodnim krańcu Gałęzic, około 200 m na północ od ostatnich 

zabudowań wsi. Nr rej. 144. 

 odsłonięcie geologiczne w Zajączkowie – odsłonięcie dewońskich wapieni 

organodendrytycznych w ścianach starego kamieniołomu o wymiarach: średnica 

150 do 200 m, wysokość ścian do 12 m. Wapienie pocięte są żyłkami i żyłami (do 

20 cm grubości) kalcytu. Interesującym obiektem są żyły kalcytowo-barytowe 

z galeną. Wśród występujących szczątków fauny bardzo liczne są skorupy 

ślimaków, kości płazów, gadów i ssaków. Odsłonięcie znajduje się na gruntach 

stanowiących własność wspólnoty mieszkańców wsi Zajączków. Bliższe 

określenie położenia - w połowie odległości pomiędzy Górą Miedzianką, a drogą 

Piekoszów - Zajączków, przy nasypie dawnej kolejki od przystanku PKP 

Rykoszyn do Miedzianki. Nr rej. 207, 

 zagłębienie krasowe w Łaziskach - o charakterze niewielkiego uwału ma 

głębokość - do 6 m, długość kilkudziesięciu i szerokość kilkunastu metrów. Uwal 

stanowi jeden z przejawów powierzchniowych krasu w wapieniach dewońskich 

północnego skrzydła antykliny Chęcińskiej. Zagłębienie znajduje się na terenie 

stanowiącym własność Stanisława Majchrzyka (zam. Jaworznia-Zagórze Nr 33). 

Bliższe określenie położenia - w zachodniej części wsi Jaworznia, w osiedlu 

Zagórze, około 200 m na północ od drogi. Nr rej. 208, 

 skała w Zajączkowie - pomnik przyrody stanowią niewielkie skałki i bloki skalne 

o wysokości do 2,5 m tworzące grzebień skalny o długości około 50 m wieńczący 

niewielkie wzniesienie. Formy skalne zbudowane są z czerwonych piaskowców 

gruboziarnistych, nierównoziarnistych, miejscami zlepieńcowatych (otoczaki skał 

krzemionkowych) triasu dolnego. Skałki znajdują się na gruncie stanowiącym 

własność Kazimierza Walasa (zam. Zajączków Nr 179). Bliższe określenie 

położenia - w pobliżu os. Zajączków-Obory, na południowo-wschodnim krańcu 

wsi, około 100 m na zachód od drogi Miedzianka-Zajączków. Nr rej. 206. 

 

Napotkać tu można również następujące zabytki kultury: 

 pałac Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim - budowę umocnionej rezydencji, 

będącej niemalże kopią pałacu biskupiego w Kielcach, wiąże się powszechnie z osobą 

wojewody lubelskiego i sandomierskiego Jana Aleksandra Tarły.  

 Sanktuarium w Piekoszowie z cudownym, XVII-wiecznym obrazem Madonny 

z Dzieciątkiem - Piekoszów należał w XIV wieku do rodziny Odrowążów, której 

staraniem został wybudowany w 1366 roku pierwszy kościół pod wezwaniem św. 

Jakuba Apostoła. Obecny, trójnawowy kościół zbudowano w XIX wieku. W głównym 

ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz MB Miłosierdzia.  

Młyny nad Wierną Rzeką - nad Wierną Rzeką i Bobrzą jeszcze w okresie 

międzywojennym działało 5 młynów.  

 
 

Lasy w Gminie Piekoszów zajmują powierzchnię 1637 ha, z czego: 

 powierzchnia lasów będących własnością Skarbu Państwa – 87 ha, 

 powierzchnia lasów będących własnością gminy – 11,5 ha, 

 powierzchnia lasów prywatnych – 1538,5 ha. 

 

Na terenie Gminy Piekoszów występują gleby słabe i bardzo słabe, wykształcone głównie na 

piaskach. Użytki rolne zajmują powierzchnię ok. 7 035,25 ha. 
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Na terenie Gminy Piekoszów obecnie prowadzona jest eksploatacja wapieni i margli dla 

przemysłu wapienniczego oraz kamieni łamanych i bocznych. 

 

Na terenie gminy Piekoszów udokumentowane są poniższe złoża: 

 Szczukowskie Górki I (wapienie) – eksploatowane, 

 Zajączków (piaskowiec) – eksploatowane, 

 Ostrówka i ołowianka (wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego) – 

eksploatowane, 

 Janów (wapienie) – eksploatacja zaniechana, 

 Moczydło (wapienie) – nie eksploatowane, położone na terenie Rezerwatu przyrody 

Moczydło, 

 Kopaniny (piaskowce) – nie eksploatowane, 

 Lasek (piaski) – nie eksploatowane, 

 Piekoszów (piaski) – eksploatacja zaniechana, 

 Miedzianka (wapienie) - eksploatacja zaniechana. 
 

 

Gmina Piekoszów położona jest na terenie zlewni rzeki Nidy i położona w widłach rzeki 

Łososiny (Wierna Rzeka) oraz Bobrzy. Ponadto teren odwadniany jest również systemem 

rzeki Hutki. 

Źródła wszystkich rzek leżą poza terenem gminy. 

 

Na terenie Gminy wyróżnić można dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 

 GZWP nr 416 Małogoszcz, 

 GZWP 417 Kielce. 
 

 

Do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę służą cztery ujęcia: 

 Piekoszów I – o wydajności 1218 m
3
/dobę, powierzchnia strefy ochronnej wynosi 

10000m
2
, 

 Piekoszów II – o wydajności 1150 m
3
/dobę, powierzchnia strefy ochronnej wynosi 

6300m
2
, 

 Szczukowice – o wydajności 432 m
3
/dobę, powierzchnia strefy ochronnej wynosi 

18350m
2
, 

 Szczukowskie Górki – o wydajności 860 m
3
/dobę, powierzchnia strefy ochronnej 

wynosi 2500m
2
. 

W 2010r. długość sieci wodociągowej wynosiła 155 km. Ogólna liczba przyłączy wynosi 

3895 szt. (stan na dzień 31.12.2010r). Stopień zwodociągowania wynosi 95%. Średnie 

zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wynosi 20,4 m
3
/mieszk./rok. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej (stan na 31.12.2010r.) wynosi 106,93 km. Przyłączonych do 

sieci jest 1405szt. budynków mieszkalnych. Wskaźnik skanalizowania wynosi 26,50%. Ilość 

bezodpływowych zbiorników na ścieki wynosi 2203szt. W ciągu roku odprowadzanych jest 

do kanalizacji 354.976m
3
 ścieków.  

 

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Piekoszowie. Jest mechaniczno-

biologiczną oczyszczalnią ścieków pracującą w oparciu o osad czynny. Usuwanie 

zanieczyszczeń ze ścieków odbywa się w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (SBR) typu 

„Hydrocentrum”. Instalacja zaprojektowana została dla ścieków socjalno-bytowych w ilości 

Qdśr=2050 m3/d. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz osady 

z przydomowych oczyszczalni ścieków wywożone są na gminną oczyszczalnie ścieków 

w Piekoszowie. 
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Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska 

dla gminy Piekoszów mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy 

i tym samym pozytywnie będą wpływać na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem 

gospodarczym i poziomu konsumpcji, zwiększająca się presją na tereny cenne przyrodniczo 

i niezurbanizowane brak realizacji zapisów programu prowadzić będzie do pogorszenia 

wszystkich komponentów środowiska. 

 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji programu: 

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych (źródłem 

zanieczyszczenie wód są nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki; 

niewłaściwe postępowanie z nawozami i środkami ochrony roślin; punktowe źródła 

zanieczyszczeń: dzikie wysypiska odpadów, nieszczelne szamba; niedostateczny 

rozwój sieci kanalizacji; ścieki opadowe i spływy powierzchniowe z terenów 

zanieczyszczonych, dróg, parkingów), 

 zmniejszanie się zasobów wodnych, 

 zwiększone zagrożenie suszą glebową, 

 degradacja gleb, 

 utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  

 degradacja walorów krajobrazu, 

 pogorszenie jakości powietrza, 

 zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie  

hałasu, 

 wzrost zużycia surowców, wody i nadmierna eksploatacja kopalin, 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców, 

 pogorszenie stanu zabytków w związku ze złym stanem środowiska. 

 

8. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych znaczącym 

oddziaływaniem. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Piekoszów położona jest na terenie zlewni rzeki Nidy i położona w widłach rzeki 

Łososiny (Wierna Rzeka) oraz Bobrzy. Ponadto teren odwadniany jest również systemem 

rzeki Hutki. 

Źródła wszystkich rzek leżą poza terenem gminy. 

 

W 2010r. w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2010 – 2012” był przeprowadzony monitoring jakości wód na rzece 

Łososina (Wierna Rzeka)  w punkcie pomiarowym Wierna Rzeka - Fanisławiczki.  

Wyniki badań w danym punkcie są następujące: 

- temperatura – Klasa I, 

- tlen rozpuszczony – Klasa II, 

- BZT5 – Klasa II, 

- OWO – Klasa II, 

- Przewodność w 20°– Klasa I, 

- Substancje rozpuszczone – Klasa I, 

- Wapń – Klasa I, 

- Magnez – Klasa I,, 

- Odczyn pH, - Klasa I, 
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- Azot amonowy – Klasa I, 

- Azot Kieldahla – Klasa II, 

- Azot amonowy – Klasa II, 

- Azot ogólny – Klasa I, 

- Fosfor ogólny – Klasa I, 

- Chrom ogólny – Klasa I, 

- Cynk – Klasa I, 

- Miedź – Klasa I, 

- Stan chemiczny – poniżej potencjału dobrego, 

- Stan wód – Zły. 

Tak więc rzeka Łososina (Wierna Rzeka) klasyfikowana jest jako rzeka o umiarkowanym 

potencjale ekologicznym (klasa III).  

 

Wody podziemne 

W gminie Piekoszów wody podziemne stanowią główne źródło do zaopatrzenia w wodę do 

picia i na potrzeby gospodarcze. 

Użytkowe poziomy wód podziemnych w Gminie Piekoszów związane są z utworami górnej 

jury, dewonu środkowego i górnego oraz triasu środkowego. Są to wody wysokiej jakości 

i nadające się do spożycia przez ludzi w stanie bezpośrednim lub po ich podstawowym 

uzdatnieniu. 

Na terenie Gminy Piekoszów wyróżnić można dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

(GZWP): 

 GZWP nr 416 Małogoszcz – o pow. 242 km
2
 i szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 1700m
3
/h. Obejmuje południowo – zachodnia część gminy. Jest to 

zbiornik górnojurajski, szczelinowo – krasowy (wapienie). Miąższość warstwy 

wodonośnej wynosi ok. 40m ale lokalnie może dochodzić do 140m. Zwierciadło wód 

podziemnych najczęściej jest swobodne, a charakter naporowy ma jedynie 

w obszarach gdzie warstwy wodonośne są przykryte półprzepuszczalnymi glinami 

zwałowymi, mułkami i iłami zastoiskowymi lub ilastymi deluwiami. Głębokość do 

zwierciadła wód wynosi zazwyczaj od 15 do 15 m. Większe głębokości spotyka się 

zazwyczaj na szczytach wzgórz.  

 GZWP 417 Kielce – o pow. 42 km
2
 i zasobach dyspozycyjnych 1800m

3
/h. Położony 

we wschodniej części gminy. Jest zbiornikiem środkowo i górnokarbońskim, 

szczelinowo – krasowym (wapienie, dolomity). 

 

Wody podziemne na terenie gminy cechuje dobra jakość oraz duża zasobność. 

 

Formy ochrony przyrody 

Na terenie Gminy Piekoszów funkcjonują następujące formy ochrony przyrody: 

o Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy – wraz z jego otuliną wprowadzony 

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2005 z dn. 

14.07.2005r.,w którym zawarto opis granic, cele ochrony parku oraz obowiązujące 

zakazy. Obejmuje obszar południowej części gminy od Szczukowic po Zajączków. 

Położony jest pomiędzy rzekami Łososiną (Wierną Rzeką) i Bobrzą. Krajobraz Parku 

tworzą niewysokie grzbiety górskie poprzedzielane rozległymi dolinami. 

Obszar objęty ochroną w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców 

skalnych co w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych 

walorów przyrody nieożywionej. W całej Europie nie ma drugiego takiego miejsca, 
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gdzie na niewielkim terenie występowałyby na powierzchni skały niemal wszystkich 

okresów geologicznych, od karbonu (paleozoik) po holocen (kenozoik 

Obok wartości geologicznych na obszarze Parku spotykamy ogromne bogactwo szaty 

roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin (blisko 50% flory 

krajowej). Ochronie podlega 78 gatunków, w tym 68 to gatunki objęte ochrona ścisła.  

Z roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej na terenie Parku występują 

m.in.: widłaki - jałowcowaty i oździsty, paprotka zwyczajna, tojad dziobaty, kosaciec 

syberyjski, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski, rosiczka 

okrągłolistna i długolistna, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, lilia 

złotogłów, gnidosz rozesłany, buławnik czerwony i mieczolistny, storczyk 

szerokolistny, storczyk plamisty, krwisty i szerokolistny, kruszczyk szerokolistny, 

podkolan biały i zielonawy, listera jajowata, gnieźnik leśny, obuwik pospolity, storzan 

bezlistny, centuria pospolita, bagno zwyczajne. 

Z gatunków objętych ochrona częściową na uwagę zasługują: pierwiosnka lekarska, 

bluszcz pospolity, barwinek pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, 

marzanka wonna, pierwiosnka wyniosła i porzeczka czarna. Z gatunków rzadkich 

i zagrożonych wyginięciem w Górach Świętokrzyskich występują na terenie Parku: 

lepiężnik biały, turzyca Davalla, żywiec dziewięciolistny, narecznica grzebieniasta, 

czosnek niedźwiedzi, paprotnica krucha,kokoryczka okółkowa, paprotnik kolczysty, 

starzec gajowy, przetacznik górski, irga czarna, gołek białawy i liczydło górskie. 

W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin znalazły się 4 gatunki występujące na terenie 

Parku, są to: wierzba borówkolistna, cis pospolity, storczyk krwisty i buławnik 

czerwony. 

Zróżnicowanie florystyczne pociąga za sobą różnorodność fauny. Spotyka się tu 

rzadko występujące chronione gatunki ssaków, płazów i gadów. 

Na terenie Parku oraz jego otuliny brak jest wyraźnie zaznaczonych ostoi dziko 

żyjących zwierząt. Generalnie zasobniejsze w przedstawicieli fauny są siedliska leśne 

oraz wodno-błotne, związane z odcinkami dolin rzecznych (duże i małe ssaki, ptaki, 

ryby, gady i płazy). Dość bogato reprezentowana jest fauna owadów związana 

z siedliskiem muraw kserotermicznych. Spotykamy tu chrząszcze z rodziny biegaczy 

i tęczników. Na wapiennych skałach bytuje rzadki chrząszcz - piewik podolski. 

Bogaty jest świat motyli od pazia królowej i żeglarza poprzez mieniaki, rusałki do 

zamieszkującego murawy kserotermiczne rzadkiego skalnika bryzeida stepowego. 

W dużej ilości występują niektóre gatunki trzmieli i błonkówek. Krajowej ochronie 

podlega 7 gatunków owadów występujących w Parku. 

Świat ślimaków to wiele gatunków, których zasięg ulega wyraźnemu przesunięciu 

w kierunku północnym. Licznie występują charakterystyczne dla polskich rzek ryby 

takie jak: brzanka, brzana, płoć, krąp, karp, sandacz, śliz, lin. Minóg rzeczny oraz 

kiełb podlegają krajowej ochronie. Traszki - zwyczajna i grzebieniasta, ropuchy, 

rzekotka drzewna i kumak to przedstawiciele płazów zasiedlających Park wraz 

z otuliną. Świat gadów reprezentują: jaszczurki, żmija zygzakowata, padalec oraz 

rzadki na tym terenie gniewosz plamisty. 

Spośród stwierdzonych ptaków 25 gatunków objętych jest międzynarodową ochroną. 

Zaobserwowano występowanie sikor, jaskółek, kwiczoła, kosa jak i coraz rzadszych 

w krajowej ornitofaunie wodnika, derkacza, rybitwy czarnej, remiza, rycyka, słonki, 

bekasa, jastrzębia, pustułki czy błotniaka stawowego. Najczęściej spotykane ptaki 

łowne występujące w Parku i otulinie to kuropatwy oraz bażanty. 

Duże ssaki nie są zbyt liczne. Sporadycznie obserwuje się jelenie, dziki, sarny. 

Częstsze są zające i lisy. Przedstawiciele mniejszych ssaków występujących w Parku 
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to jeż, kret, wiewiórka, częste na całym terenie myszy leśne i nornice pospolite oraz 

ryjówki. 

Odrębny świat stanowi fauna związana z siedliskami jaskiniowymi. Mieszkańcami 

jaskiń są nietoperze głównie z rodziny mroczkowatych np.: mroczek, nocek i gacek. 

Ponadto żyją tu pająki, owady bezskrzydłe oraz ćmy i chruściki. 

 

o Rezerwat przyrody Moczydło - Rezerwat położony jest w granicach Chęcińsko -

Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Zagórze o pow. 

16,21 ha, utworzony w 1995r. Ochroną objęto tu odosobnione kopulaste wzgórze 

Moczydło (318 m n.p.m.) porośnięte krzewami i młodym lasem oraz znajdujące się 

w jego obrębie trzy nieczynne kamieniołomy. W ścianach kamieniołomów 

obserwować można wzajemne kontakty skał pochodzących z różnych okresów 

geologicznych: wapienie dewońskie, zlepieńce wapienne permu i triasu oraz 

piaskowce i czerwone mułowce triasu. Skały poprzecinane są żyłami kalcytu 

zawierającymi galenę i baryt. W rezerwacie znajdują się także liczne ślady 

eksploatacji rud metali prowadzonej tu z przerwami od XVII do początku XXw, 

widoczne w formie szybików i szpar górniczych. Rosną tu także rośliny ciepłolubne, 

m. in. zawilec wielkokwiatowy, sasanka łąkowa. 

 

o Rezerwat przyrody Chelosiowa Jama – Rezerwat położony jest w granicach 

Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowań miejscowości Jaworznia o powierzchni 24,31 ha, utworzony w 1997r. 

Ochroną objęto tu dwa nieczynne kamieniołomy wgłębno-stokowe wraz z łączącą je 

skalną skarpą, mniejszy łomik oraz szczytową część wzniesienia o nazwie Góra 

Kopaczowa. Wzniesienie budują gruboławicowe wapienie dewońskie, które 

odsłonięte są w ścianach kamieniołomów. W górnych częściach ścian na wapieniach 

zalegają osady permsko-triasowe: czerwone piaskowce, zlepieńce krzemionkowe, 

mułowce a także zlepieńce z otoczakami węglanowymi. Największą wartością 

rezerwatu jest występująca na jego terenie różnorodność i różnowiekowość zjawisk 

i form krasu, reprezentowana m. in. przez unikatowy zespół jaskiń "Chelosiowa Jama 

- Jaskinia Jaworznicka" o długości ok. 3670 m. W ścianach korytarzy jaskiniowych 

obserwować można: owalne pustki wypełnione kalcytem różanką, duże kawerny, 

szczeliny krasowe oraz kominki. Rezerwat stanowi jeden z przystanków geologicznej 

ścieżki dydaktycznej. 

 

o Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu – o łącznej powierzchni 25498 ha 

Został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 89/2005 w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950 ze zm.). 

Obejmuje tereny otaczające Kielce od północy i wschodu położone głównie w zlewni 

rzeki Lubrzanki i częściowo także rzek Kamionki i Bobrzy. Znajduje się na terenie 

gmin: Suchedniów, Zagnańsk, Piekoszów, Miedziana Góra, Górno, Daleszyce, 

Morawica. Na terenie gminy Piekoszów obszarem chronionego krajobrazu objęto 

północno – wschodni kraniec gminy: miejscowości Podzamcze i Brynica. Cały 

południowo – wschodni kompleks leśny zajmują obszary retencyjne o dużych 

zasobach wód gruntowych stanowiące ekosystemy o bogatych i zróżnicowanych 

zbiorowiskach roślinności łąkowo – bagiennej. Flora tego obszaru jest silnie 

zróżnicowana. W Paśmie Klonowskim grupują się najcenniejsze zbiorowiska lasów 

liściastych, świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. W obniżeniach 

Doliny Wilkowskiej na torfach występują charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich 
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borealne świerczyny. Są to bory wilgotne i fragmenty lasów jesionowo-olszowych 

z licznymi gatunkami rzadkich i prawnie chronionych roślin górskich takich jak: 

omieg górski, kozłek bzowy, świerząbek orzęsiony. Podkielecki OChK nie posiada 

wielu cennych obiektów zabytkowych. Najważniejszą funkcją tego obszaru jest 

ochrona wód podziemnych w zbiorniku Kielce oraz w zbiorniku Gałęzicko – 

Bolechowicko – Borkowskim, z których czerpie wodę pitną miasto i aglomeracja 

Kielc. Niemniej ważna jest ochrona wód powierzchniowych rzek Lubrzanki, 

Warkocza, Czarnej Nidy i Belnianki. 

 

o Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje północno – 

zachodnią część gminy od Lesicy po Łosień oraz dolinę Łośnej. Całkowita 

powierzchnia obszaru zgodnie z Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 156, poz. 195) 

wynosi 98 359 ha. Rozporządzenie ustala działania w zakresie czynnej ochrony 

ekosystemów oraz wyznacza obowiązujące zakazy. Blisko połowa powierzchni tego 

obszaru zajmują kompleksy leśne (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie)oraz 

mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Najważniejszą regionalną funkcją 

opisywanego obszaru jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Węzłowe 

położenie hydrograficzne sprawia, że na obszarze tym położone są źródła ważnych 

gospodarczo rzek oraz tereny zasilania istotnych zbiorników wód podziemnych. 

Kompleksy leśne mają duże znaczenie wodochronne.  

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 na terenie Gminy Piekoszów 

Dolina Bobrzy PLH 260014 – o łącznej powierzchni 612,69 ha. Bobrza jest najdłuższym 

dopływem Czarnej Nidy, w znacznej mierze nosi ślady uregulowania, ale często 

meandrując tworzy malownicze starorzecza i rozlewiska. W dolinach rzek występują 

również fragmenty zbiorowisk łęgowych, liczne płaty zmiennowilgotnych łąk z klasy 

Molinio-Arrhenatheretea, oraz torfowiska przejściowe, którym towarzyszą niewielkie 

fragmenty borów bagiennych. U podnóża niektórych wzgórz, m.in. Stokowej Góry 

występują źródła szczelinowo-krasowe. Lasy nie pokrywają większych powierzchni 

i zlokalizowane są głównie na charakterystycznych pasmach wzniesień tj. Góra Brusznica 

(Brusznia) (309,3 m n.p.m.), Góra Marmurek (267,5 m n.p.m.), Stokowa Góra (295,3 m 

n.p.m.). Są to w przeważającej części sztuczne sośniny i bory mieszane z bardzo bogatym 

runem. Zbiorowiska te fragmentarycznie występują na siedliskach świetlistej dąbrowy 

i grądu. Miejscami występują zbiorowiska z runem charakterystycznym dla grądów Tilio-

Carpinetum, natomiast na stokach o ekspozycji południowej – zarośla z roślinnością 

o charakterze kserotermicznym, należące do zespołu Peucedano-Coryletum i rzędu 

Prunetalia spinosae. Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea zajmują 

niewielkie powierzchnie na stokach o ekspozycji południowej, południowo-zachodniej 

i południowo-wschodniej. Są to zbiorowiska wtórne rozwijające się w miejscach 

otwartych, w partiach wierzchołkowych lub grzbietowych, miejscami na siedliskach 

świetlistych dąbrów. Bobrza w swoim biegu w okolicy Oblęgorka przełamuje się przez 

Pasmo Oblęgorskie i Tumlińskie, a koło Słowika przez Pasmo Zgórskie i Posłowickie. 

Ogółem stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 37 % obszaru. Do najcenniejszych 

i dobrze zachowanych w skali kraju należą murawy kserotermiczne, łąki o różnym 

stopniu wilgotności oraz starorzecza. Na różnego typu murawach kserotermicznych 

występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. wisienka 

stepowa Cerasus fruticosa, wężymord stepowy Scorzonera purpurea, goryczka 
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krzyżowa Gentiana cruciata, goryczuszka orzęsiona Gentiana ciliata. Na uwagę 

zasługuje także sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis gatunek zamieszczony w Polskiej 

Czerwonej Księdze Roślin, występujący na Górze Bruszni, Górze Marmurek i Górze 

Stokowej. Stwierdzono także wystąpienie dwóch gatunków z II załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej – dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia, notowanego na Górze 

Bruszni, Górze Marmurek i Górze Stokowej oraz sasanki otwartej Pulsatilla 

patens podawanej z Góry Bruszni. Ostoja jest niezbędna dla zachowania dwóch wyżej 

wymienionych gatunków naturowych, a zwłaszcza nielicznej, znajdującej się na 

południowym kresie występowania w Polsce populacji sasanki otwartej. Ostoja posiada 

także znaczne walory krajobrazowe. W wodach ostoi występują jedne z najlepiej 

zachowanych i najliczniejszych populacji minoga strumieniowego Lampetra planeri (NT) 

w województwie świętokrzyskim. Gatunkiem częstym jest koza Cobitis taenia oraz inne 

chronione ryby: strzebla potokowa Phoxinus phoxinus, kleń Leciscus cephalus oraz 

jelec Leuciscus leuciscus. Znacząca w skali regionu jest populacja trzepli 

zielonej Ophiogomphus cecilia, zapełniająca lukę geograficzną w występowaniu gatunku 

na obszarze Gór Świętokrzyskich. Z dwóch wymienianych w II Załączniku Dyrektywy 

92/43/EWG motyli na uwagę zasługują izolowane stanowiska przeplatki 

aurinii Euphydryas aurinia. Występujące tu zróżnicowane warunki ekologiczne związane 

z ukształtowaniem terenu, charakterem utworów geologicznych i warunkami 

hydrologicznymi oraz obecność wapieni i dolomitów dewońskich pozwoliła na 

wykształcenie się cennych muraw kserotermicznych, na których występują rzadkie 

gatunki ślimaków Cecilioides acicula, Chondrula tridens i Helix lutescens. Bogactwo 

i stan zachowania siedlisk przekłada się na bardzo wysoką różnorodność biologiczną 

zwierząt.  W ostoi wykazano dziesiątki chronionych gatunków owadów i mięczaków, 

w tym wiele rzadkich, np.: strzępotek soplaczekCoenonympha tullia (VU), modraszek 

alkon Maculinea alcon (VU), górówka medea Erebia aethiops (VU), Trox hispidus (EN), 

szklarka zielonawa Nesovitrea petronella (NT), Polyphylla fullo, Psammobius 

asper, Ampedus pomonae. Bardzo wysoka jest różnorodność ptaków – w  jednym 

z płatów zadrzewień łęgowych przystępuje do lęgów 1/5 gatunków krajowych. W ostoi 

stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków lęgowych z I załącznika 

Dyrektywy Ptasiej: błotniak stawowyCircus aeruginosus, derkacz Crex crex, 

lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, 

dzięcioł czarny Dryocopus martius, lerka Lullula arborea, jarzebatka Sylvia nisoria, 

gąsiorek Lanius collurio. 

 

Pomniki przyrody i zabytki kultury 

Na terenie gminy Piekoszów znajdują się następujące pomniki przyrody: 

 dęby szypułkowe w Jaworzni - pierwszy rośnie około 600 m od drogi przez wieś 

na gruncie prywatnym należącym do Aleksandra Kozioła (zam. w Jaworzni). 

Drzewo ma wymiary: średnica pnia na wysokości 130 cm od ziemi - 100 cm 

i obwodzie na tej wysokości 315 cm, wysokość około 20 m, w wieku około 250 

lat. Nr rej. 264. Drugi dąb rośnie w odległości około 500 m od dróg przez wieś, na 

miedzy pomiędzy gruntami Stefana Rutki (zam. Jaworzni Nr 108) i pana 

Wacławika. Posiada wymiary: średnica pnia na wysokości 130 cm od ziemi - 110 

cm, i obwodzie 320 cm, wysokość około 20 m, w wieku ok. 250 lat. Nr rej. 265. 

W 2007r uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. 

 odsłonięcie geologiczne w Gałęzicach - stary łom zboczowy o wymiarach: 

średnica około 30 m, wysokość ścian do 8 m. W łomie odsłaniają się permskie 

wapienie drobnoziarniste (kalkarenity) i pelityczne (mikryty). Odsłonięcie 
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znajduje się na granicy gruntów sołectwa Gałęzice i Skiby. Teren stanowi 

własność w części Ireneusza Różyckiego (zam. w Gałęzicach Nr 41) oraz w części 

jest własnością wspólną mieszkańców wsi Skiby. Bliższe określenie położenia - na 

południowo-wschodnim krańcu Gałęzic, około 200 m na północ od ostatnich 

zabudowań wsi. Nr rej. 144. 

 odsłonięcie geologiczne w Zajączkowie – odsłonięcie dewońskich wapieni 

organodendrytycznych w ścianach starego kamieniołomu o wymiarach: średnica 

150 do 200 m, wysokość ścian do 12 m. Wapienie pocięte są żyłkami i żyłami (do 

20 cm grubości) kalcytu. Interesującym obiektem są żyły kalcytowo-barytowe 

z galeną. Wśród występujących szczątków fauny bardzo liczne są skorupy 

ślimaków, kości płazów, gadów i ssaków. Odsłonięcie znajduje się na gruntach 

stanowiących własność wspólnoty mieszkańców wsi Zajączków. Bliższe 

określenie położenia - w połowie odległości pomiędzy Górą Miedzianką, a drogą 

Piekoszów - Zajączków, przy nasypie dawnej kolejki od przystanku PKP 

Rykoszyn do Miedzianki. Nr rej. 207, 

 zagłębienie krasowe w Łaziskach - o charakterze niewielkiego uwału ma 

głębokość - do 6 m, długość kilkudziesięciu i szerokość kilkunastu metrów. Uwal 

stanowi jeden z przejawów powierzchniowych krasu w wapieniach dewońskich 

północnego skrzydła antykliny Chęcińskiej. Zagłębienie znajduje się na terenie 

stanowiącym własność Stanisława Majchrzyka (zam. Jaworznia-Zagórze Nr 33). 

Bliższe określenie położenia - w zachodniej części wsi Jaworznia, w osiedlu 

Zagórze, około 200 m na północ od drogi. Nr rej. 208, 

 skała w Zajączkowie - pomnik przyrody stanowią niewielkie skałki i bloki skalne 

o wysokości do 2,5 m tworzące grzebień skalny o długości około 50 m wieńczący 

niewielkie wzniesienie. Formy skalne zbudowane są z czerwonych piaskowców 

gruboziarnistych, nierównoziarnistych, miejscami zlepieńcowatych (otoczaki skał 

krzemionkowych) triasu dolnego. Skałki znajdują się na gruncie stanowiącym 

własność Kazimierza Walasa (zam. Zajączków Nr 179). Bliższe określenie 

położenia - w pobliżu os. Zajączków-Obory, na południowo-wschodnim krańcu 

wsi, około 100 m na zachód od drogi Miedzianka-Zajączków. Nr rej. 206. 

 

Napotkać tu można również następujące zabytki kultury: 

 pałac Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim - budowę umocnionej rezydencji, 

będącej niemalże kopią pałacu biskupiego w Kielcach, wiąże się powszechnie z osobą 

wojewody lubelskiego i sandomierskiego Jana Aleksandra Tarły. Ten małopolski 

magnat, mecenas sztuki, poeta i dyplomata ożenił się w roku 1653 z księżniczką Anną 

Czartoryską i być może powstanie nowej siedziby związane było z planowanym 

(powtórnym) małżeństwem i potrzebą godnego przyjęcia koleżanki-małżonki. Inny 

powód budowy pałacu głosi miejscowa legenda. Na uczcie urządzonej przez biskupa 

krakowskiego Jakuba Zadzika w jego kieleckiej rezydencji dumny ze swej siedziby 

gospodarz pogardliwie odmówił przyjęcia zaproszenia wojewody, dodając: 

„Po chałupach nie jeżdżę.” Urażony Tarło zripostował mniej więcej w tym stylu: 

„Zapraszam zatem ekscelencję do siebie do Piekoszowa za dwa lata, do takiego 

samego pałacu, jaki ekscelencja tu posiadasz.” Dwa lata później stanął pod 

Piekoszowem obiekt, zbudowany przez tego samego jakoby architekta, ściśle według 

kieleckich wymiarów. Gmach budowli wzniesiono w latach 1645-50. Podobno 

kosztował on fundatora aż 30 wsi z jego posiadłości. W pobliżu rezydencji Tarło kazał 

zbudować niewielki pałacyk, który miał być prezentem imieninowym dla żony. Choć 

był środek lata, kapryśna gospodyni zażyczyła sobie ponoć, by zawieziono ją tam 
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saniami. Pod naporem jej lamentów zdumiony mąż w końcu poległ i kazał drogę 

wysypać solą. Siedziba w Piekoszowie pozostawała w rękach Tarłów do roku 1842 

i do tego czasu była użytkowana. Później jeszcze kilkakrotnie zmieniała właścicieli. 

W połowie XIX stulecia pałac spalił się i zamienił w ruinę. Pomimo podjętych prób 

jego restauracji nigdy nie powrócił już do dawnej świetności. Kamienno-ceglaną 

budowlę ulokowano na niewielkim, otoczonym przez stawy i mokradła wzniesieniu, 

co nadawało jej pewne walory militarne. Stanowi ona przykład rozwinięcia 

konstrukcji obronnej w otwartą rezydencję pałacową, utrzymaną w stylu włoskiego 

baroku. W jej narożach stoją cztery "zamkowe" sześcioboczne baszty, mające tutaj 

znaczenie jedynie dekoracyjne i symboliczne, podkreślając pozycję społeczną 

właściciela. W basztach południowych umieszczono pomocnicze klatki schodowe 

prowadzące na pierwsze piętro. Baszty północne przeznaczone były raczej na cele 

administracyjne. W południowej części założenia rozciągał się okazały park-ogród. 

Dzisiaj z dawnej rezydencji Tarłów pozostała malownicza ruina z bardzo dobrze 

zachowanym ciągiem murów i pałacowych pomieszczeń. 

 Sanktuarium w Piekoszowie z cudownym, XVII-wiecznym obrazem Madonny 

z Dzieciątkiem - Piekoszów należał w XIV wieku do rodziny Odrowążów, której 

staraniem został wybudowany w 1366 roku pierwszy kościół pod wezwaniem św. 

Jakuba Apostoła. Obecny, trójnawowy kościół zbudowano w XIX wieku. W głównym 

ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz MB Miłosierdzia. W 1691 r. nowicjusz 

zakonu paulinów na Jasnej Górze - Krzysztof Latocki  namalował obraz 

przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem Jezus. Zakonnicy przekazali dzieło 

Franciszkowi Szczepanowskiemu – doradcy biskupa krakowskiego. Ten przywiózł 

obraz na piekoszowską plebanię, której był posesorem. 21 maja 1705 r., w święto 

Wniebowstąpienia Pańskiego, na wizerunku Matki Bożej widziano krwawe łzy. Od tej 

pory do Piekoszowa zaczęły napływać rzesze pielgrzymów. W kronice odnotowano 

284 uzdrowień oraz innych szczególnych łask, których wierni dostąpili w latach 1705-

1743. Rok po upływie pierwszego cudu obraz przeniesiono z plebanii do kościoła 

parafialnego. Z powodu coraz większej liczby pielgrzymów przybywających do 

Piekoszowa, podjęto decyzję o budowie nowej świątyni. Dawny kościół Św. Jakuba 

nie był bowiem w stanie pomieścić wszystkich, którzy pragnęli modlić się przed 

cudownym obrazem. Tak powstało obecne sanktuarium p. w. Narodzenia NMP. 

 Młyny nad Wierną Rzeką - nad Wierną Rzeką i Bobrzą jeszcze w okresie 

międzywojennym działało 5 młynów. Do dziś przetrwały trzy z nich. Pierwszy 

znajdował się w Rudzie Zajączkowskiej. Jego historia sięga co najmniej piętnastego 

wieku, czego dowód stanowią zapiski Jana Długosza. Wzmianka o młynie pojawia się 

u niego przy roku 1440. Koło wodne służyło jako napęd dla miechów przy dymarce 

wytapiającej okoliczną rudę darniową. Piec był czynny przez sto lat, a więc do 

momentu wyczerpania rudy. O jego zamknięciu zadecydował sam król Zygmunt 

August w 1554 r. Do dziś pamiątką po wytopie rudy jest nazwa wsi: Ruda 

Zajączkowska, a także pozostałości młyna.  

Wierna Rzeka jest niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń związanych z walką 

o niepodległość Polski. Odegrała niemałe znaczenie podczas powstania styczniowego, 

jak i w okresie II wojny światowej. W miejscowości Młynki nad rzeką działał drugi 

z kolei młyn. Jego ostatnimi włodarzami była rodzina Gorajów. Na ich wsparcie 

liczyć mogli partyzanci ukrywający się przed Niemcami w pobliskich lasach. Gdy na 

posterunku w Łopusznie pojawiło się pismo donoszące o przechowywaniu i żywieniu 

partyzantów przez Gorajów, żandarm współpracujący z polskim ruchem oporu – 

Austriak Karl Landl – postanowił ostrzec Polaków przed rewizją, jednak informacja 
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nie dotarła na czas. 21 czerwca 1943 r. żandarmi z Kielc i Łopuszna pod osłoną nocy 

otoczyli młyn, wtargnęli do środka, zrabowali cenniejsze przedmioty i po 

wyprowadzeniu wszystkich Gorajów na zewnątrz, rozstrzelali ich. Jedynym ocalałym 

był Stanisław Kot, który wykorzystując nieuwagę Niemców wymknął się w stronę 

rzeki. Uciekał brnąc po piersi pośród szuwarów`. Żandarmi oddali w jego stronę serię 

strzałów. Polak został trafiony w rękę, ale udało mu się zbiec do lasu. Tymczasem 

żandarmi oblali młyn benzyną i podpalili. Obok ruin młyna po wojnie, dla uczczenia 

pamięci ofiar tamtych wydarzeń, postawiony został pomnik rodziny Gorajów. Został 

on odnowiony i uroczyście odsłonięty 17.09.2007r. 

Jeden z ostatnich działających w gminie młynów wodnych Wiernej Rzece znajduje się 

w Łosieniu. Woda rzeki napędzała koło wodne do 1973 r., do czasu zelektryfikowania 

wsi. 

 

Lasy 

Lasy w Gminie Piekoszów zajmują powierzchnię 1637 ha, z czego: 

 powierzchnia lasów będących własnością Skarbu Państwa – 87 ha, 

 powierzchnia lasów będących własnością gminy – 11,5 ha, 

 powierzchnia lasów prywatnych – 1538,5 ha. 

W chwili obecnej w gminie Piekoszów wskaźnik ten wynosi ok. 15,90 %.  

 

Gleby 

Na terenie Gminy Piekoszów występują gleby słabe i bardzo słabe, wykształcone głównie na 

piaskach. Użytki rolne zajmują powierzchnię ok. 7 035,25 ha. W tabeli poniżej przedstawiono 

strukturę użytków rolnych w Gminie Piekoszów. 

 

 Struktura użytków rolnych w gminie Piekoszów. 

Ogółem Grunty 

orne 

Łąki Pastwiska Sady Pozostałe grunty orne Lasy i grunty leśne 

7418 ha 4842 ha 1427 ha 599 ha 44 ha 334 ha 1637 ha 

  

W 2010r. Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach wykonała badania 

zakwaszenia gleb użytków rolnych. Z badań gleb wynika, iż na terenie województwa 

świętokrzyskiego przeważają gleby zakwaszone. W strukturze jakościowej gleb opartej na 

wartości odczynu pH w powiecie kieleckim 66% gleb stanowią gleby kwaśne i bardzo 

kwaśne. Zakwaszenie gleb użytków rolnych w Gminie Piekoszów w 2010r. wynosiło 80 - 

100%. 

 

Zasoby geologiczne: 

Na terenie Gminy Piekoszów obecnie prowadzona jest eksploatacja wapieni i margli dla 

przemysłu wapienniczego oraz kamieni łamanych i bocznych. 
 

Na terenie gminy Piekoszów udokumentowane są poniższe złoża: 

 Szczukowskie Górki I (wapienie) – eksploatowane, 

 Zajączków (piaskowiec) – eksploatowane, 

 Ostrówka i ołowianka (wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego) – 

eksploatowane, 

 Janów (wapienie) – eksploatacja zaniechana, 

 Moczydło (wapienie) – nie eksploatowane, położone na terenie Rezerwatu przyrody 

Moczydło, 

 Kopaniny (piaskowce) – nie eksploatowane, 
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 Lasek (piaski) – nie eksploatowane, 

 Piekoszów (piaski) – eksploatacja zaniechana, 

 Miedzianka (wapienie) - eksploatacja zaniechana. 

 

Powietrze atmosferyczne 

Jakość powietrza na terenie kraju podlega weryfikacji w formie rocznych ocen jakości 

powietrza w strefach. Rezultatem prowadzenia corocznych ocen jakości powietrza jest 

wyznaczenie obszarów występowania przekroczeń standardów jakości powietrza, rodzajów 

substancji, których te przekroczenia dotyczą oraz wymogów opracowywania i wdrażania 

Programów Ochrony Powietrza zmierzających do poprawy jakości powietrza. 

Za 2010r. została przeprowadzona ocena jakości powietrza i na terenie województwa 

Świętokrzyskiego wyznaczone zostały dwie strefy, a mianowicie: 

- miasto Kielce 

- strefa świętokrzyska (wraz z Gminą Piekoszów). 

W wyniku oceny rocznej na liście stref zakwalifikowanych do opracowaniu Programu 

Ochrony Powietrza znalazły się: 

- Strefa Miasta Kielce – ze względu na pył PM2,5 PM10 i B(a)P – ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, 

- Strefa Świętokrzyska (wraz z Gminą Piekoszów) – ze względu na pył PM 10 i B(a)P – ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ozon ze względu na ochronę roślin. 

 

Na terenie Gminy Piekoszów nie są prowadzone pomiary jakości powietrza. 

 

Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Piekoszów odpady komunalne niesegregowane są zbierane przez 

mieszkańców do pojemników o pojemności 120 l., 190 l., 240 l. i 1100 l.  w które 

zaopatrzone są nieruchomości, a następnie odbierane przez: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Veolia, ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce, 

2. Przedsiębiorstwo usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o. ul. Ściegiennego268a, 25-

116 Kielce, 

3. P.P.U.H. EKOM Spółka Jawna, Siedlce 25, 26-060 Chęciny, 

4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów. 

Ponadto pozwolenia na odbiór odpadów posiadają: 

1. P.W.N.S. ALMAX Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3,26-600 Radom, 

2. CZYSTOPOL Adam Bielas, ul. Kilińskiego 15, 29-100 Włoszczowa, 

3. BIO-EKOL Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, 

4. Spectrum Silesia Sp. z o.o. ul. A. Krzywoń 16, 41-922 Radzionków, 

5. A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg, 

6. REMONDIS Sp. z o.o. ul. Gulińskiego 13a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

7. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko 

Kamienna. 
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Odpady komunalne z terenu Gminy Piekoszów trafiają na Składowisko Odpadów 

Komunalnych Promnik w Gminie Strawczyn, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Kielcach. 

Gmina w ramach wypełniania obowiązków nadzoru nad wypełnianiem przez mieszkańców 

obowiązków wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady i pozbywania się odpadów 

zgodnie z przepisami prawa prowadzi ewidencję umów na odbiór odpadów od osób 

fizycznych i podmiotów gospodarczych. Kontrola zawieranych umów odbywa się zgodnie 

z uchwała Nr XXXVII/368/2006r rady Gminy w Piekoszowie z dnia 07.02.2006r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów. Na podstawie 

danych przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych Gmina 

ma informacje na temat nowo zawieranych umów, na temat umów, które uległy rozwiązaniu 

lub które wygasły.  

Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objęte są wszystkie sołectwa w obrębie 

Gminy Piekoszów. Procentowy udział mieszkańców objętych zorganizowanym systemem 

odbioru odpadów wynosi ok. 90% mieszkańców.  
 

Przedsiębiorcy odbierający odpady zmieszane odbierają również tworzywa sztuczne i szkło 

zebrane w sposób selektywny do worków foliowych a następnie poddawane są procesom 

odzysku. 

Na terenie Gminy Piekoszów powstają odpady w postaci skratek, piasku i ustabilizowanych 

osadów ściekowych na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpady skratek 

i piasków odbierane są przez uprawnioną firmę do zagospodarowania tego rodzaju odpadów 

(AWAS Warszawa), natomiast ustabilizowane osady ściekowe wywożone są na składowisko 

odpadów w Promniku. 

Odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przekazywany do Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami MB RECYCLING Sp. z o.o. ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 

25-368 Kielce, który zajmuje się zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, 

 baterie i akumulatory są przekazywane do firmy SINOMA Kraków, ul. Brzeska 1.  

 

Hałas 

Za degradację stanu środowiska z punktu widzenia uciążliwości hałasu odpowiedzialny jest 

w ponad 80% ruch samochodowy. Szybki rozwój motoryzacji spowodował zwiększenie 

obszarów narażonych na hałas drogowy, wzrost natężenia ruchu samochodowego, 

rozciągnięcie się godzin szczytu komunikacyjnego do godzin późno-wieczornych, a nawet do 

pory ciszy nocnej włącznie. Wszystko to skutkuje wzrostem ryzyka zdrowotnego, zwłaszcza 

ludności zamieszkującej tereny położone wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Najbardziej narażeni na hałas komunikacyjny są mieszkańcy i użytkownicy obiektów 

zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie drogi krajowej Nr 7.  

 

W 2011r. Starosta Kielecki wydał decyzję Nr RO.II.7649-7/10/11 o dopuszczalnym poziomie 

hałasu dla Przedsiębiorstwa „DEWON” Sp. z o.o. w Jaworzni. Decyzja ta określa 

dopuszczalny poziom hałasu na poziomie LAeqD – 50 dB oraz LAeqN – 40 dB. Ponadto firma ta 

została zobowiązana do dokonywania kontrolnych okresowych pomiarów poziomu hałasu 
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w środowisku z częstotliwością raz na dwa lata i przedkładania wyników pomiarów Staroście 

Kieleckiemu oraz Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.   

Skala zagrożeń hałasem przemysłowym nie jest jednak zbyt duża, a zasięg jego 

oddziaływania ma charakter lokalny. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

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

w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).  

 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 

dzień 

T=16 h 

LAeq N 

noc 

T=8 h 

LAeq D 

dzień 

T=8 h** 

LAeq N 

noc 

T=1 h** 

1 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży * 

55 50 50 40 

2 
a) Tereny zabudowy zagrodowej 

b) Tereny mieszkaniowo-usługowe 
60 50 55 45 

* - w przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie 

obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu określony dla pory nocy. 

 

Obowiązek dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach 

podlegających ochronie prawnej przed hałasem spoczywa na zakładzie generującym 

ponadnormatywny hałas oraz na zarządcy drogi.  

 

Pola elektromagnetyczne 

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych znajdujących się na terenie gminy 

Piekoszów ujemny wpływ na środowisko, zaliczyć można m.in.: 

- stacje systemowe pracujące w napięciach 220 kV i 400 kV, 

- linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV, 

- bazowe stacje telefonii komórkowej, 

- cywilne stacje radiowe CB o mocy do 10 W, 

- radiostacje amatorskie kat. l i 2,0 mocach od 15 - 750 W, 

- szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, pracujących w przemyśle, 

ośrodkach medycznych, policji, straży pożarnej. 

 

9. Określenie, analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska z punktu 

widzenia realizacji Programu w szczególności dotyczące obszarów ochronnych. 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu związane są z zasobami przyrodniczymi, zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, 

zagrożeniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz gospodarką odpadami.  

Na przyrodę Gminy Piekoszów w szczególności oddziaływać będą przedsięwzięcia 

inwestycyjne i budowlana określone w Programie Ochrony Środowiska. Oddziaływanie to 

w szczególności będzie dotyczyć etapu realizacji inwestycji. Szczegółowy opis inwestycji, ich 
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oddziaływania oraz koniecznych działań zapobiegawczych oraz kompensacyjnych 

przedstawiono w punktach 11 i 12 niniejszego opracowania. Stopień i zakres lokalnego 

oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy 

będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, obszarach użytkowanych rolniczo, czy 

na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie zakres negatywnego oddziaływania 

może być największy.  

Poniżej przedstawiono zagrożenia wynikające z realizacji planowanych inwestycji na terenie 

Gminy Piekoszów dla następujących komponentów środowiska: 

 Lasy – w związku z realizacją inwestycji zagrożeniem mogą być 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi w wyniku awarii 

wykorzystywanego sprzętu oraz środków transportu, zanieczyszczenie 

powstającymi odpadami lub niewłaściwie przechowywanymi materiałami, 

 Gleby – zanieczyszczenia gleb mogą być wynikiem obecności dzikich 

wysypisk śmieci, nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. W związku z 

realizacją inwestycji mogą zaistnieć zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi w wyniku awarii wykorzystywanego sprzętu oraz środków 

transportu, problematyczne może okazać się również niewłaściwe 

przeprowadzanie robót ziemnych oraz niewłaściwa gospodarka powstającymi 

odpadami, 

 Wody powierzchniowe i podziemne – głównym zagrożeniem jest niepełny 

system kanalizacji sanitarnej gminy, oraz nieszczelność zbiorników 

bezodpływowych, co może być powodem zrzutów nieczyszczonych ścieków 

komunalnych bezpośrednio do wód lub do ziemi, 

 Powietrze – głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy 

Piekoszów jest komunikacja samochodowa oraz emisja niska, a także 

występująca lokalnie emisja z zakładów przemysłowych (kopalnie). 

Największa emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych występuje w rejonie 

drogi Nr 7. Emisja niska pochodzi natomiast z lokalnych kotłowni węglowych, 

których paliwem jest głównie węgiel, często gorszego gatunku. Spala się 

w nich również różnego rodzaju odpady. Lokalne systemy grzewcze i piece 

w domach prywatnych nie posiadają urządzeń ochrony powietrza. Emisja ta 

trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (główne natężenie 

w okresie zimowym).W związku z realizacją inwestycji zagrożeniem może 

być zwiększona emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z maszyn 

i środków transportu wykorzystywanych w trakcie prac, 

 Klimat akustyczny – hałas komunikacyjny koncentruje się głównie w rejonie 

drogi Nr 7, a hałas przemysłowy w rejonie Przedsiębiorstwa „DEWON” Sp. 

z o.o. w Jaworzni. W wyniku realizacji inwestycji zwiększone oddziaływanie 

hałasu mogą generować maszyny oraz środki transportu wykorzystywane 

w trakcie prac budowlanych, 

 Odpady – podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów w Gminie 

Piekoszów jest składowanie. Odpady z tereny Gminy trafiają obecnie na 

składowisko w Promniku gm. Strawczyn. Problemy gospodarki odpadami 

związane są z nieszczelnym systemem zbierania odpadów. W związku 

z realizacją inwestycji zagrożeniem dla środowiska może być niewłaściwa 

gospodarka wytwarzanymi odpadami. 
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10. Określenie, analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia Programu.  

Cele ochrony Środowiska określają przede wszystkim Polityka ekologiczna państwa, ustawa 

Prawo ochrony środowiska, Program Ochrony Środowiska dla Województwa 

Świętokrzyskiego, oraz Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego. 

Podstawowym założeniem Polityki ekologicznej państwa jest przestrzeganie zasady 

zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki oraz życia w społecznego. 

Podstawowym celem dostosowania się do tej zasady jest ochrona zasobów i walorów 

środowiska w stanie, który zapewni stałe korzystanie z nich przez obecne jak i przyszłe 

pokolenie. Niezmiernie ważne staje się zachowanie trwałości funkcjonowania procesów 

przyrodniczych, naturalnej różnorodności biologicznej. 

Nadrzędnym strategicznym celem Polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 

społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Realizacje tego celu osiągana jest poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne, 

tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania 

poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.  

 

Najważniejszymi celami polityki ekologicznej państwa przewidzianymi do realizacji 

w Programie są: 

1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochrona środowiska poprzez: 

 prowadzenie edukacji ekologicznej dla zapewnieniu akceptacji społecznej dla 

podejmowanych programów ochrony środowiska, 

 promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich, 

 wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy 

zarządzania środowiskowego, 

 wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska, 

  wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako 

elementu realizacja zasady „zanieczyszczający płaci”, 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

polegające na: 

 wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych, 

 weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura 

2000, 

 wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

 wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z gleb 

(rolnictwo ekologiczne i programy rolnośrodowiskowe), 

3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony 

zdrowia mieszkańców polegająca na: 

 zmniejszeniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację 

i budowę nowych oczyszczalni ścieków,  

 optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczeniu emisji ze środków transportu 

jako elementu poprawy jakości powietrza, 

 realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł 

przemysłowych i komunalnych, 

 wycofaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową, 
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  wspieranie działań mających na celu ograniczenie uciążliwości hałasu,  

5.  Ochrona klimatu polegająca na: 

 Wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych, 

 Dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, 

wspieranie programów w tym zakresie, 

 

Większość wymienionych celów są doprecyzowanie celów zawartych w VI Programie 

Działań na Rzecz Środowiska UE (Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 22 lipca 2002r. Dz. U. WE. L 242, z 10.09.2002r.) oraz odnowionej Strategii UE 

dotyczącej Trwałego Rozwoju (dokument nr 10117/06 stanowiący załącznik do noty Rady 

Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2006r). W ten sposób realizacja krajowej polityki 

ekologicznej spełnia cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym. 

 

Natomiast ustawa Prawo ochrony środowiska określa następujące zasady : 

 zasada zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości - ochrona 

jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana 

z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów, 

 zasada zapobiegania - ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać 

na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu, 

 zasada przezorności - ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie 

na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się 

przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, 

 zasada „zanieczyszczający płaci" - ten, kto powoduje szkodę w środowisku, 

w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego 

zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, 

w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu 

zanieczyszczeniu, 

 zasada dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach 

określonych w ustawie prawo ochrony środowiska, 

 zasada uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy 

opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów, 

 prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 

z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub 

programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych 

w ustawie - Prawo ochrony środowiska. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego oraz 

w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego zostały uwzględnione 

wszystkie istotne cele ustanowione w powyżej cytowanych dokumentach. Za działania 

priorytetowe uznano: 

 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich 

elementów i uciążliwości środowiska, 

 realizacji oczyszczalni ścieków wraz z systemami kanalizacyjnymi w ramach 

programu osłonowego zbiorników wodnych, 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi, 

 odbudowa melioracji, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
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 prowadzenie działań energooszczędnych w budownictwie i mieszkalnictwie, 

szczególnie poprzez stosowane energooszczędnych materiałów budowlanych oraz 

wykonywanie termodernizacji budynków szczególnie w obiektach użyteczności 

publicznej, 

 ograniczanie emisji ze środków transportu poprzez modernizacje taboru, 

wykorzystanie paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny, zwiększenie 

przepustowości na największych trasach komunikacyjnych, 

 ochrona gleb o najlepszej przydatności rolniczej, 

 racjonalne korzystanie z surowców mineralnych. 

 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miedziana Góra zostały ujęte i doprecyzowane 

cele i kierunki działań przedstawione powyżej. Konkretne kierunki działań w zakresie 

ochrony środowiska na następnie lata zostały przedstawione w pkt. 2 niniejszej Prognozy. 

 

11. Określenie, analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. 

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak 

i nieinwestycyjne ujęte do realizacji w ramach przedstawionej w Programie listy 

przedsięwzięć priorytetowych. Identyfikację i ocenę poszczególnych zadań dokonano w tzw. 

macierzach skutków środowiskowych, które są systematycznym zestawieniem pozytywnych 

jak i negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, 

krótkoterminowych, średnioterniowych i długoterminowych, stałych i chwilowych na 

poszczególne elementy środowiska, takie jak różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra 

materialne. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska ma na celu poprawę istniejącego stanu 

środowiska. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż niektóre przedsięwzięcia wiążą się 

z lokalnym oddziaływaniem na środowisko. W związku z powyższym mogą występować 

konflikty społeczne. Niniejsza analiza ocenia skutki dla środowiska (zagrożenia i efekty 

ekologiczne), które mogą wystąpić w wyniku realizacji Programu.  

Planowane inwestycje obejmować będą szereg działań mających na celu poprawę gospodarki 

wodno – ściekowej, jakości powietrza atmosferycznego, rozbudowę infrastruktury sanitarnej 

oraz modernizację i budowę lokalnej infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej.  

Stopień i zakres oddziaływania wskazany w tabeli poniżej zależeć będzie od lokalizacji 

danego przedsięwzięcia. Określenia zmian stanu środowiska na obszarach objętych 

znaczącym oddziaływaniem w określeniu do w/w. zadań wymagać będzie przeprowadzenia 

odrębnych postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko w odniesieniu do 

konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, iż na tym etapie wystarczające będzie 

omówienie typowych oddziaływań środowiskowych. W niektórych przypadkach 

oddziaływanie w zależności od aspektu jaki się rozważa może mieć jednocześnie negatywny 

jak i pozytywny wpływ na dany element. Przy tak przeprowadzanej ocenie możliwe jest 

określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 

poszczególnych zadań. Ponadto w fazie niekorzystne oddziaływanie realizacji 

poszczególnych działań budowy występujące podczas budowy ma charakter przejściowy. 

Realizacja zadań w zakresie ochrony wód podziemnych powierzchniowych przyczyni się do 

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Dzięki realizacji tych zadań możliwe 

będzie ograniczenie zużycia wody a co za tym idzie szczególnie cennych wód podziemnych. 

Inwestycje w zakresie kanalizacji przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz do 

podniesienia standardu życia mieszkańców.  
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Budowa i modernizacja dróg wiąże się z lokalnym zaburzeniem stosunków wodnych, 

przekształceniem powierzchni, hałasem, ale w znacznej mierze przyczynia się do poprawy 

życia standardów życia mieszkańców.    
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Rozbudowa kanalizacja sanitarnej w Gminie Piekoszów  B P P B  P P   P 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piekoszowie  B P P B  P P   P 
Modernizacja urządzeń wodociągowych  B P P B  P P   P 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  B P P B  P P   P 
Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
P B P P P P P P P P P 

Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca prawidłowej 

gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi 

i zawierającymi azbest 

P B P P P P P P P P P 

Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy P B P P P P P P P P P 
Usuwanie wyrobów cementowo – azbestowych (unieszkodliwianie 

poza terenem gminy) 
P B P P P P P P P P P 

Realizacja różnych form edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju P B P P P P P P P P P 

Rodzaje oddziaływań: 

B – Bezpośrednie (bez interwały czasowego, bez przekształcenia substancji, bez procesów pośrednich, 

P – Pośrednie (z interwałem czasowym, z przekształceniem substancji, z procesami pośrednimi, 

Charakter prawdopodobnych oddziaływań: 

  - Prawdopodobne umiarkowane negatywne oddziaływanie 

  - Prawdopodobny brak oddziaływania 

  - Prawdopodobne pozytywne oddziaływanie 

  - Prawdopodobne oddziaływanie o charakterze pozytywnym jak i negatywnym 
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Z analizy zadań wynika iż realizacja Programu Ochrony Środowiska niesie za sobą nie tylko 

pozytywne skutki ale i takie, które mogą być powodem potencjalnych zagrożeń dla 

środowiska. Należy więc szukać najlepszych rozwiązań na etapie indywidualnych 

przedsięwzięć, która zabezpieczą interes środowiska a jednocześnie pozwolą osiągnąć cel 

realizacji danego przedsięwzięcia. Właściwie prowadzone działania minimalizujące 

negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby ograniczą niekorzystny wpływ na 

pozostałe komponenty przyrody, takie jak wody i gleby a w konsekwencji na zwierzęta 

i rośliny. Prawidłowe użytkowanie zasobów ziemi przyczyni się do pozytywnego wpływu na 

środowisko. Nie przewiduje się znaczącego wpływu działań na jakość powietrza, krajobraz 

czy zdrowie ludzi. Planując i realizując przedsięwzięcia należy zachować priorytet ochrony 

środowiska.   

Nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na cele ochrony przyrody. Zadania 

przewidziane do realizacji obejmują działania inwestycyjne, m.in. rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków czy urządzeń wodociągowych. 

Przedsięwzięcia te mają charakter proekologiczny, nie mniej jednak mogą powodować 

lokalne oddziaływania środowiskowe, na etapie budowy mogą to być np.: 

 naruszenie powierzchni ziemi, 

 wytwarzanie odpadów budowlanych, 

 emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
 

12. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego Programu. 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Piekoszów – Aktualizacja na lata 2012 – 2015 w perspektywie do 2019r”, które mogą 

negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy lub 

modernizacji inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej, kanalizacji. Negatywne 

oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu 

poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywołanych przez nie 

przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. 

Ponadto prawidłowy projekt uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie 

budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  

W trakcie realizacji działań Programu Ochrony Środowiska należy podjąć środki 

zapobiegające oraz ograniczające prawdopodobne negatywne oddziaływanie na środowisko: 

 zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na 

środowisko poszczególnych inwestycji,  

 miarodajny monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz 

podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników, 

 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Programem 

Ochrony Środowiska oraz zasadami ochrony środowiska, 

 egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przepisach prawnych, 

 konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska, 

 cykl działań edukacyjnych dla środowiska.  

Inwestycje, które można uznać za wymagające lub mogące wymagać raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko kwalifikuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). 
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Jednakże szczegółowe kwalifikacje przedsięwzięć do sporządzania raportów o oddziaływaniu 

na środowisko należy przeprowadzić na etapie projektowania inwestycji. 

Potencjalne negatywne oddziaływanie w/w. inwestycji na środowisko mona ograniczyć do 

racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór 

rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ od nich w znacznej 

mierze zależeć będzie wielkość negatywnego wpływu na środowisko. 

Do ogólnych działań ograniczających potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko 

należą: 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w 

miejscu styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych, 

 selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich 

uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań technologicznych, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów 

społecznych. 

Realizując inwestycje należy ograniczać presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier 

dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy ekologicznych 

oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt.  

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje 

niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, 

konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. 

zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie 

osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych 

tras migracji zwierząt. 

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter 

przekształceń środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne 

rozważanie lokalizacji inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz 

wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 

 

13. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w Programie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru. 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Piekoszów – Aktualizacja na lata 2012 – 2015 w perspektywie do 

2019r” ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie 

ma uzasadnienia. Ponadto dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak 

jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań zależą od występowania w rejonie lokalizacji 

przedsięwzięć, tzw. rejonów wrażliwych, dlatego przy realizacji zaplanowanych działań 

należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w jak najmniejszym 

stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne 

przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne 

i technologiczne, warianty organizacyjne czy warianty polegające na niezrealizowaniu 

inwestycji. Brak realizacji inwestycji nie zawsze oznacza, że nie nastąpi żadne oddziaływanie 

na środowisko, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować negatywne skutki 

środowiskowe. 
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14. Streszczenie. 

Niniejsza prognoza została opracowana dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Piekoszów – Aktualizacja na lata 2012 – 2015 w perspektywie do 2019r .” zgodnie 

z zakresem określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

Głównym celem tej prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska jakie 

mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidywanych w Programie Ochrony 

Środowiska. W Programie analizowano przede wszystkim obecny stan środowiska. 

Zaproponowano cele i działania, zmierzające do poprawy tego stanu oraz metody 

monitoringu Programu. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 

realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano: 

- nieodwracalne zmiany w krajobrazie (inwestycje drogowe, budowa zbiorników 

retencyjnych), 

- zmiany reżimu wodnego i stosunków wodnych (inwestycje drogowe, budowa zbiorników 

retencyjnych), 

Realizacja żadnego z zadań nie pociągnie za sobą oddziaływania transgranicznego. 

Większość realizowanych przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 

i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, 

których oddziaływanie na środowisko może mieć negatywne oddziaływania należy rozważać 

warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 

niekorzystnie wpływać na środowisko. 

Przeprowadzona analiza i ocena pozwala stwierdzić, że generalnie realizacji działań 

przewidzianych w Programie spowoduje poprawę jakości środowiska. 
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