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WPROWADZENIE 

 

Podstawa prawna 

 

Podstawą prawną opracowania programu jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami, oaz Ustawa  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje władze gminne do sporządzenia 

programów ochrony środowiska uwzględniając cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, 

rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym 

mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe. Dokument ten, ma nawiązywać,  

z mocy ustawy, do dokumentów wyższego rzędu (polityki, strategii), w szczególności polityki 

ekologicznej kraju i programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego  

i powiatu kieleckiego. 

Za sporządzenie programu ochrony środowiska odpowiada wójt gminy, a z ich 

wykonania będzie co dwa lata rozliczany przez radę gminy. 

Program ochrony środowiska ma stanowić dokument dla samorządu lokalnego  

w zakresie ochrony środowiska, określający cele i zadania wyznaczone do realizacji  

w odpowiednich horyzontach czasowych, nawiązujących do kierunków przyjętych  

na poziomie państwa, województwa. 

Program ochrony środowiska opracowany został zgodnie z „Wytycznymi sporządzania 

programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opublikowanym przez 

Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002 r.. 

Naczelną zasadą przyjętą w niniejszym opracowaniu jest zasada zrównoważonego 

rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego gminy z ochroną 

jej walorów środowiskowych. 
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Zawartość programu 

 

W niniejszym dokumencie znalazły się rozdziały mówiące o stanie środowiska, 

tendencjach rozwojowych gminy, celach długookresowych, średniookresowych  

i krótkookresowych, organizacji zarządzania środowiskiem w oparciu o program, a także 

rozdział poświęcony źródłom finansowania procesu wdrażania programu. 

Rozdział 1  opis aktualnego stanu środowiska: 

− położenie geograficzne; hydrologiczne, hydrogeologiczne 

− warunki glebowe 

− sytuacja demograficzna 

− sytuacja gospodarcza 

− zestawienie celów i priorytetów ekologicznych gminy Piekoszów 

Rozdział 2  ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, w tym: 

− bioróżnorodność 

− ochronę i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin i surowców 

− wzrost atrakcyjności społeczno – gospodarczej na terenach chronionych 

− agroturystyka 

Rozdział 3  utrzymanie stanu czystości powietrza i ochrona przed hałasem: 

− identyfikację źródeł emisji substancji do powietrza 

− działania w celu dotrzymania standardów jakości powietrza 

− alternatywne źródła energii 

− identyfikację zanieczyszczeń spowodowanych środkami transportu 

− wyznaczenie obszarów zagrożonych hałasem 

Rozdział 4  gospodarkę wodno – ściekową: 

− diagnozę stanu w zakresie zwodociągowania i skanalizowania gminy 

− działania niezbędne do zmniejszenia zróżnicowania pomiędzy stopniem 

zwodociągowania a stopniem skanalizowania 

− jakość wody pitnej i ochronę źródeł zaopatrzenia ludności w wodę 

− działania na rzecz ochrony wód powierzchniowych 

Rozdział 5  małą retencję: 

− stan istniejący 

− możliwości zwiększenia retencji wody powierzchniowej 
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Rozdział 6  ochronę przed powodzią: 

− wskazanie terenów zagrożonych powodzią 

− niezbędne działania dla ochrony przeciwpowodziowej 

Rozdział 7  lesistość: 

− charakterystykę stanu istniejącego z podziałem na lasy państwowe i prywatne 

− wskazanie terenów zalesionych 

 

Rozdział 8  rekultywację terenów zdegradowanych: 

− wskazanie miejsc zdegradowanych 

− kierunki działań w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów 

zniszczonych 

Rozdział 9  sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów programu ochrony 

środowiska 

Rozdział 10  systemy monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów 
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1. Opis aktualnego stanu środowiska 

1.1. Położenie geograficzne 

 

Gmina Piekoszów położona jest w powiecie kieleckim, na zachód od Kielc. 

Powierzchnia gminy wynosi 10 248 ha; tj. 102,48 km2, co stanowi 3,6 % powierzchni powiatu 

kieleckiego. 

Gminę tworzą 30 miejscowości: Bławatków, Brynica, Gałęzice, Górki Szczukowskie, 

Janów, Jaworznia, Jaworznia Gniewce, Jaworznia Zagórze, Jeżynów, Julianów, Lasek, Lesica, 

Łaziska, Łosienek, Łosień, Łubno, Micigózd, Młynki, Osiedle Bławatków, Osiedle Skałka, 

Piekoszów, Podzamcze, Rykoszyn, Skałka, Szczukowice, Wesoła, Wierna Rzeka, Wincentów, 

Wincentów Zręby, Zajączków. 

Zamieszkuje ją 15 023 osób, co stanowi 7,6 % ludności powiatu kieleckiego. Na 1 km 

przypada średnio 146,6 osób, przy średniej powiatu kieleckiego 88,2 osoby, Gmina Piekoszów 

administracyjnie sąsiaduje z miastem Kielce, gminami: Sitkówka – Nowiny, Strawczyn, 

Chęciny, Małogoszcz, Łopuszno. 

Pod względem fizycznogeograficznym, w/g klasyfikacji Kondrackiego (2001 r.) gmina 

Piekoszów wchodzi w skład podprowincji Wyżyna Małopolska (342), dwóch makroregionów: 

Wyżyna Przedborska (342.1) i Wyżyna Kielecka (342.3) oraz 2 mezoregionów: Góry 

Świętokrzyskie (342.34 – 35), Wzgórza Łopuszańskie (342,16). 

Powyższe zróżnicowanie fizycznogeograficzne skutkuje lokalnymi różnicami 

środowiska naturalnego na terenie gminy Piekoszów. 

 

1.2. Warunki glebowe, hydrologiczne i hydrogeologiczne 

 

Warunki glebowe 

 

Pod względem przydatności rolniczej gleb teren gminy jest mało zróżnicowany. 

Przeważającą część, bo ponad 70 % użytków rolnych stanowią gleby ubogie, o niskiej 

żyzności. Zdecydowany areał gruntów przypada na kompleks żytni słaby i bardzo słaby  

i zbożowo – pastewny słaby w klasach bonitacyjnych IVb, V, VI. Gleby najwyższej, 

występującej na terenie gminy klasy IIIb stanowią jedynie 0,5 %.  

Wysokość plonów uzyskiwana na glebach słabych w znacznym stopniu zależy  

od ilości opadów atmosferycznych oraz ilości i rodzaju nawożenia.  
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Z uwagi na różnorodną konfigurację terenu oraz zróżnicowany skład mechaniczny 

utworów z jakich powstały gleby, na terenie gminy Piekoszów, wyróżnia się gleby lekkie  

i łatwe do uprawy mechanicznej (ok. 75 %), powstałe z piasków i piasków zaglinionych. 

Gleby średnio ciężkie występują wśród rędzin (15 %). Gleby ciężkie, wytworzone z glin i iłów 

stanowią 3,5 %. 

Na obszarze gminy około 10 % powierzchni użytków położonych na stokach o dużych 

spadkach, podlega słabej erozji. 

W podziale Polski na regiony klimatyczne, obszar gminy należy do klimatycznej 

Krainy Gór Świętokrzyskich. W skrócie taki wyżynny klimat określić można jako nieco 

ostrzejszy od klimatu nizin i znacznie łagodniejszy od klimatu gór. 

 

Wody powierzchniowe 

 

Gmina Piekoszów położona jest w całości w granicach zlewni rzeki Nidy – 

lewobrzeżnego dopływu Wisły. Jest odwodniana przez trzy rzeki płynące z północy  

w kierunku południowym. Są to: Łośna, zwana też Wierną Rzeką lub Łososiną, Bobrza  

i Hutka. Dział wodny III rzędu między tymi rzekami przebiega generalnie z północy  

na południe.  

Zachodnia i centralna część gminy odwadniana jest przez rzekę Łośną wraz  

z dopływem Czarne Stoki, biorącym początek na zachód od Piekoszowa. Wschodni fragment 

gminy odwadniany jest przez rzekę Bobrzę, wkraczającą na teren gminy w okolicy 

Wymysłowa, na pograniczu z gminą Strawczyn. Rzeka Bobrza z terenu gminy Piekoszów 

zasilana jest przez strumień Ostróżek wypływający z podmokłych łąk rozciągających się koło 

wsi Gozdy. 

Rzeka Hutka odwadnia południową część gminy. Odprowadza wody z rejonu Gałęzic 

oraz wody sczerpywane z kamieniołomu „Ostrówka”. Wieloletnia działalność drenująca 

kopalni „Ostrówka” zaznaczyła się zanikiem rzeki Hutki w jej górnym biegu.  

Wymienione rzeki posiadają niewielkie spadki i płyną przeważnie rozległymi 

dolinami, meandrując w obrębie podmokłych łąk. Szczególnie urokliwe krajobrazowo są 

meandry Łośnej, zwanej też Wierną Rzeką lub Łososiną. 

Obecnie na terenie gminy Piekoszów brak jest zbiorników wodnych. 

Wg „Programu małej retencji” opracowanego dla województwa kieleckiego jeszcze  

w poprzednim układzie administracyjnym, proponowano budowę 5 zbiorników wodnych: 

− Podzamcze Piekoszowskie na cieku Ostróżek 
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− Wierna Rzeka na rzece Łososina – na granicy gmin Łopuszno, Strawczyn, 

Piekoszów 

− Brynica Dwór na cieku od Porzecza 

− Łosienek na cieku Czarne Stoki 

− Rożnisko na rzece Łośnej 

Projekt ten nie został zatwierdzony.  

Na dzień dzisiejszy, zgodnie z zatwierdzonym „Programem małej retencji”, na terenie gminy 

Piekoszów przewidziano budowę zbiornika „Wierna Rzeka”, na granicy gmin: Łopuszno, 

Strawczyn, Piekoszów. 

Warunki hydrogeologiczne 

W regionie świętokrzyskim, w tym również w gminie Piekoszów wody podziemne 

stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Użytkowe 

poziomy wód podziemnych na terenie gminy związane są z utworami jury górnej, dewonu 

środkowego i górnego oraz triasu środkowego. Wody te posiadają wysoką jakość i nadają się 

do spożycia przez ludzi w stanie bezpośrednim lub jedynie po podstawowym jej uzdatnianiu. 

Na obszar gminy Piekoszów, tylko w swojej niewielkiej części wkraczają dwa Główne 

zbiorniki Wód podziemnych (GZWP). 

Są to: 

• GZWP nr 416 Małogoszcz o pow. 242 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1 700 m3/h; 

górnojurajski; szczelinowo – krasowy (wapienie). Obejmuje on południowo – zachodnią 

część gminy Piekoszów. 

• GZWPnr 417 Kielce o pow. 42 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1 800 m3/h; środkowo  

i górnodewoński, szczelinowo – krasowy (wapienie, dolomity). Wkracza on na teren 

gminy od strony wschodniej po Jaworznię, Zagórze i Gniewce. 

W obszarze gminy Piekoszów biegnie również granica rejonu eksploatacji wód 

podziemnych RE Kielce. Granica ta biegnie przez Pasmo Zgórskie, Łaziska, Piekoszów, 

Micigózd i dalej na północ. 

W granicach tego rejonu poziomy wodonośne związane są z utworami dewonu 

środkowego i górnego oraz triasu środkowego. 

W obszar rejonu RE wchodzi GZWP 417 Kielce. 

Wody podziemne zasilane są bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych 

na licznych wychodniach utworów wodonośnych lub pośrednio poprzez warstwy 

przepuszczalne lub półprzepuszczalne. 
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1.3. Sytuacja demograficzna 
 

Jednym z podstawowych czynników decydujących o potencjale rozwojowym regionu 

jest czynnik demograficzny. Według danych na koniec 2003 r. gminę Piekoszów 

zamieszkiwało 15 023 osoby, co stanowi 7,6 % ogółu ludności powiatu kieleckiego. Średnia 

gęstość zaludnienia w gminie wynosi 146,6 osoby na 1 km2, przy średniej powiatu kieleckiego 

88,2 osoby na 1 km2. 

Wynika to z jej bliskiego położenia względem miasta Kielce. Od 2000 r. obserwuje się 

powolny wzrost liczby mieszkańców gminy Piekoszów. Jest to spowodowane przede 

wszystkim migracją ludności miejskiej do okolicznych, podmiejskich miejscowości. 

Stan bezrobocia w gminie Piekoszów. 

Na obszarze gminy Piekoszów liczba bezrobotnych odnotowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy na dzień 30 września 2003 r. wynosiła 1 637 osób. Brak jest danych na temat 

ukrytego bezrobocia na wsiach, gdyż zjawiska tego, mimo, że stwarza duże zagrożenie,  

nie monitoruje się. 

 

1.4. Sytuacja gospodarcza 

 

Gmina Piekoszów, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze stolicą województwa  

ma charakter gminy podmiejskiej. Podstawową funkcją gminy Piekoszów jest rolnictwo, 

chociaż obecnie nie stanowi ono podstawowego źródła utrzymania dla większości 

mieszkańców gminy, a raczej uzupełniający. 

Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy na koniec 2003 r. na jej terenie 

zarejestrowanych było 533 podmioty gospodarcze. 

Większe zakłady przemysłowe w gminie to: 

− Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Kielce – kopalnia Szczukowskie 

Górki 

− Nordkalk Miedzianka S.A. w Miedziance – kopalnia Ostrówka 

−  „Bracia Kasprzak” Sp.j. – Gospodarstwo Ogrodnicze, Piekoszów 

− „Vive” sp. z o.o. Hurtownia Odzieży Używanej, Górki Szczukowskie 

− Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel, Zakład Pracy Chronionej, Micigózd 

− Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Józef Bartos, Zakład Pracy Chronionej, Piekoszów 
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Na terenie gminy przeważają podmioty gospodarcze związane z handlem hurtowym  

i detalicznym oraz usługi związane z naprawą pojazdów mechanicznych. 

O rolniczym charakterze gminy świadczy ilość gospodarstw rolnych, jest ich 2077.  

Są to z reguły niewielkie gospodarstwa rolnicze, o powierzchni 2 – 5 ha. 

Z uwagi na niską klasę bonitacyjną gleb (przewaga IVb, V i VI), ich produkcyjność 

wyrażająca się plonami jest niezbyt wysoka.  

Jednym ze sposobu gospodarowania w rolnictwie na terenie gminy Piekoszów może 

być rolnictwo ekologiczne. Na dzień dzisiejszy brak jest tego typu gospodarstw.  

Strukturę własności użytków rolnych oraz formę ich zagospodarowania przedstawiono 

w poniższych tabelach. 

Tab. 1 Zagospodarowanie powierzchni terenu gminy Piekoszów 
 

L.p. Forma zagospodarowania Ha % 
całości powierzchni 

1. Lasy 1 644 16,0 

Użytki rolne (grunty orne, wody, łąki, pastwiska) 6 997 

2. Grunty rolne (użytki role oraz grunty rolne zabudowane, grunty pod 
stawami i grunty pod rowami) 7 469 

77,10 

3. Nieużytki 112 1,16 

 Tereny zainwestowane  

1. Mieszkaniowe 0 

2. Przemysłowe 51 

3. Komunikacyjne 408 

Ogółem 459 

4,74 

 

Tab. 2 Struktura własności użytków rolnych i nieużytków na terenie gminy Piekoszów 
 

Użytki role w tym: Państwowe Niepaństwowe Powierzchnia 
gminy 
Km2 

Liczba 
gospodarstw 

indywidualnych ha ha Ha 

Grunty orne 565 4 341 

Sady 0 50 

Łąki 190 1 250 

Pastwiska 67 534 

Ogółem 879 6 590 

102 2077 

Nieużytki 32 80 
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Infrastruktura techniczna 

Przez obszar gminy Piekoszów przebiega droga   wojewódzka nr 760 Kielce – Piekoszów – 

Łopuszno oraz sieć dróg  powiatowych i gminnych. 

Charakteryzują się one ograniczoną przepustowością oraz generalnie złym stanem 

nawierzchni. 

Przez gminę prowadzi również linia kolejowa relacji Kielce – Częstochowa. 

 

Energetyka 

Na terenie gminy Piekoszów, w Micigoździe, znajduje się stacja systemowa pracująca 

na napięciach 400 kV i 220 kV. Stacja ta włączona jest do ogólnopolskiego systemu 

przemysłowego energii elektrycznej. 

Sieci i stacje elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej o napięciu 

220 kV zarządzane są przez ZEORK S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, poprzez 

terenowy zakład energetyczny w Kielcach. 

 

Gazownictwo 

Mieszkańcy gminy Piekoszów nie korzystają z gazu ziemnego. 

 

Gospodarka odpadami 

W gminie Piekoszów, podobnie jak w całym regionie poważny problem stwarza 

niezadowalający stan gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie sołectwa w gminie  

są objęte zorganizowaną zbiórką odpadów, ale już tylko 60 – 70 % gospodarstw  

w poszczególnych sołectwach. Odpady są wywożone na składowisko w Promniku  

gm. Strawczyn. 

Wywożeniem odpadów z gospodarstw indywidualnych zajmuje się MPO w Kielcach. 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w ograniczonym zakresie. Odbywa się 

to poprzez pojemniki typu „igloo” na szkło i plastik, poustawiane przy szkołach. Są one 

ogólnodostępne. Nie jest prowadzona segregacja odpadów wśród gospodarstw 

indywidualnych. Nie prowadzi się również zorganizowanej zbiórki odpadów niebezpiecznych 

i wielkogabarytowej. 
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1.5. Zestawienie celów i priorytetów ekologicznych gminy Piekoszów 
 

Tab. 3 

 

Cel Priorytety 

Grupa celów A: ochrona krajobrazu i struktury geologicznej 

Pierwszeństwo ochrony rzeźby terenu przed eksploatacją surowców 
skalnych, szczególnie z odwodnieniem Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i 

struktury geologicznej Zagospodarowanie terenu (w tym rozwój infrastruktury) z możliwie 
najmniejszym naruszeniem jego naturalnej rzeźby 

Zagospodarowanie terenu gminy w 
sposób racjonalny pod względem 
przestrzennym 

Zachowanie przestrzennych powiązań między obszarami cennymi 
przyrodniczo w skali lokalnej i ponadlokalnej (kompleksy leśne, doliny 
rzeczne) 

Grupa celów B: ochrona wód podziemnych 

Ograniczenie zagrożeń dla jakości 
wód podziemnych 

– dalsza kontynuacja kanalizacji 
– kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wywożenie nieczystości do oczyszczalni ścieków 

Grupa celów C: ochrona wód powierzchniowych 

Eliminacja zrzutów nieoczyszczonych ścieków do rzek i gruntów 
Ograniczenie zagrożeń dla jakości 
wód powierzchniowych Oczyszczanie ścieków deszczowych przed odprowadzeniem ich do wód 

powierzchniowych 

Kształtowanie zrównoważonego 
odpływu wód z obszaru gminy 

zachowanie drożności rowów melioracyjnych, przydrożnych i 
przepustów pod drogami gminnymi  

Grupa celów D: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

Zachowanie niezabudowanych terenów zalewowych 
Wyeliminowanie zagrożeń 
wynikających z wylewów rzek i 
potoków z równoczesnym 
spełnieniem wymogów ochrony 
środowiska 

Zachowanie terenów podmokłych 

Zwiększenie retencyjności Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu małej retencji 

Stworzenie zintegrowanego systemu 
informacji o środowisku gminy  

Opracowanie programu komputerowego dotyczącego środowiska, 
utworzenie strony internetowej   

Grupa celów E: ochrona gleb 

Przywrócenie pożądanych 
biologicznych właściwości gleb 

Odkwaszenie gleb 

Zabezpieczenie gruntów przed 
dewastacją i degradacją 

Działania rekultywacyjne i przeciwerozyjne 
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Cel Priorytety 

Grupa celów F: zagospodarowanie gruntów odłogowanych 

Wykorzystanie gruntów odłogowanych dla zwiększenia lesistości 
gminy Nierolnicze zagospodarowanie 

gruntów dotychczas odłogowanych 
dla kształtowania ładu przestrzennego Skierowanie presji urbanizacyjnej i aktywności gospodarczej na tereny 

porolne 

Wykorzystanie gruntów 
odłogowanych pod uprawy 
nieżywnościowe (produkcja roślin 
energetycznych-np. wierzby) 

Przygotowanie i wdrożenie programu upraw 

Grupa celów G: ochrona przyrody 

Pełne rozpoznanie istniejących walorów przyrodniczych i ich zagrożeń 

Wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody tam gdzie to 
niezbędne 

Zachowanie i odtwarzanie walorów 
przyrodniczych gminy 

Kreacja walorów przyrodniczych 

Promocja walorów przyrodniczych Wykorzystanie dziedzictwa 
przyrodniczego jako atut rozwojowy 
gminy Zaadaptowanie walorów przyrodniczych dla potrzeb turystyki i 

rekreacji-budowa ścieżek rowerowych, konnych,   

Grupa celów H: ochrona powietrza 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie niskiej emisji 

Zmniejszenie emisji ze źródeł stacjonarnych 

Grupa celów I: ochrona przed hałasem 

Zachowanie sprzyjającego klimatu 
akustycznego 

Ograniczanie uciążliwości akustycznych związanych z transportem 
kołowym 

Grupa celów J: edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców gminy Upowszechnienie edukacji 
ekologicznej wśród mieszkańców 
gminy Edukacja ekologiczna młodzieży w systemie szkolnym i pozaszkolnym 

 

Przyjęte przez gminę Piekoszów cele i priorytety ekologiczne stanowić będą także 

wypełnienie zadań stawianych gminom, określonych w dokumencie „Program ochrony 

środowiska województwa świętokrzyskiego”. 
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2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

2.1. Bioróżnorodność 

 

Dążenia o objęcie szczególną ochroną obszarów posiadających wyjątkowe walory 

przyrodnicze, sięgają w województwie kieleckim 1971 roku, kiedy to staraniem lokalnych 

środowisk przyrodników doprowadzono do uchwalenia przepisu prawa miejscowego, 

ustanawiającego rejony i obszary krajobrazu chronionego. W 1988 r. utworzono Zespół 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego,  

a w roku 1996 utworzono Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy. 

Motywacją do utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych była ochrona bogactwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów źródliskowych, licznych cieków wodnych biorących tu początek  

oraz pośrednio zabezpieczenia terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który stanowi 

tu najwyższą formę prawną i organizacyjną ochrony największych wartości przyrodniczych. 

Parki krajobrazowe otaczając ŚPN, tworzą naturalną przyrodniczą barierę, chroniącą tereny 

objęte szczególnym statusem prawnym. 

W myśl ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 

880). określone powinny być cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej  

i nieożywionej oraz krajobrazu, w zależności od walorów, rodzaju i wielkości elementów 

godnych zachowania dla przyszłych pokoleń.  

Dyrektywa 92/43/EWG/92 w sprawie ochrony naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory  

ma na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla wybranych rodzajów siedlisk  

i gatunków, które stanowią przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Zgodnie z ww. 

Dyrektywą, planuje się w przyszłości włączenie województwa świętokrzyskiego  

do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000/EMERALD oraz włączenie sieci ekologicznej 

województwa świętokrzyskiego do treści strony internetowej województwa wraz z ilustracją 

graficzną z wyróżnieniem gmin, w systemie znormalizowanym przez GRID (Global Resorce 

Information Datebase). 

 

W Polsce określone obszary obejmuje się ochroną prawną poprzez: 

− tworzenie parków narodowych, 

− uznanie danego obszaru za rezerwat przyrody, 

− tworzenie parków krajobrazowych, 
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− wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu, 

− wprowadzenie ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, 

− wprowadzenie ochrony indywidualnej, czyli uznanie elementów biotycznych  

i abiotycznych za: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. 

 

Formy ochrony przyrody 

Ustawowo, gmina Piekoszów objęta jest różnego rodzaju formami ochrony przyrody. 

Przez obszar gminy przebiegają granice: 

• Ch – KPK – Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną. 

Z Chęcińsko – Kieleckim Parkiem Krajobrazowym związana jest południowa część 

gminy Piekoszów, od Szczukowic po Zajączków. Łącznie w Parku i otulinie znajduje się 40,1 

% powierzchni gminy, tj. 4 109 ha. 

W obrębie Parku na terenie gminy, utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Chelosiowa 

Jama” i „Moczydło”. Rezerwat przyrody „Chelosiowa Jama” o powierzchni 25,83 ha 

ustanowiony został 25 lipca 1997 roku. Położony jest we wsi Jaworznia i obejmuje szczytową, 

silnie przekształconą antropogenicznie (kamieniołom) część wzniesienia o nazwie Góra 

Kopaczowa o wysokości 305 m n.p.m..  

Obszar ten charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem i bogactwem szaty roślinnej. 

Obok pospolitych i często spotykanych gatunków pojawiają się rośliny bardzo rzadkie, objęte 

całkowitą ochroną, a także ginące i zagrożone.  

Największą wartością przyrodniczą rezerwatu jest występująca na jego terenie 

ogromna różnorodność i różnowiekowość form krasu i najdłuższy w Górach Świętokrzyskich 

system jaskiń o nazwie Chelosiowa Jama. Jaskinia ta jest jednym z największych w kraju 

stanowisk występowania nietoperzy. 

Rezerwat przyrody „Moczydło” utworzony został w 1995 roku na powierzchni  

16,21 ha. Jest rezerwatem geologiczno – leśnym. Położony jest w zachodniej części wsi 

Jaworznia u stóp Zgórskich Gór, obejmuje cały obszar wzgórza (318 m n.p.m.). Rezerwat 

ustanowiony został w celu zachowania wychodni i odsłonięć skał dewońskich, permskich  

i triasowych. 

Rezerwaty przyrody są szczególnymi formami ochrony przyrody. Z tego względu 

obowiązuje w nich prawem ustanowione przepisy dotyczące zakazów, nakazów i ograniczeń. 

Obok rezerwatów przyrody na terenie gminy w obrębie Parku i jego otuliny ustanowiono  
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6 pomników przyrody, z czego 1 obiekt to pomniki przyrody ożywionej, pozostałych  

5 stanowi osobliwość przyrody nieożywionej. 

 

Pomniki przyrody ożywionej: 

− 1, liczący  ok. 250 lat, okazały  dąb szypułkowy – nr 264, rosnący na gruntach 

prywatnych w obrębie wsi Jaworznia.  

Pomniki przyrody nieożywionej: 

− 3 odsłonięcia geologiczne ( triasowe, permskie i dewońskie) w miejscowości 

Gałęzice, Zajączków i Jaworzni. 

− skałki i bloki skalne w Zajączkowie o wysokości 2,5 m zbudowane z czerwonych 

piaskowców triasu dolnego 

− zagłębienie krasowe zlokalizowane w obrębie suchej dolinki w Łaziskach. 

Uzupełnieniem istniejących form ochrony przyrody są obszary chronionego 

krajobrazu. Na terenie gminy Piekoszów przebiegają granice dwóch obszarów chronionego 

krajobrazu: P – OChK – Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący swym 

zasięgiem północno – wschodni róg gminy – Podzamcze Piekoszowskie , Brynica,  oraz  

K – ŁOChK – Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący swym 

zasięgiem północno – zachodnią część gminy – od Lesicy po Łosień oraz dolinę Wiernej 

Rzeki. 

Na terenach Obszarów Chronionego Krajobrazu przyjęte zostały zasady 

zagospodarowania określone obowiązującymi w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych 

przepisami, a w szczególności: 

− zakaz budowy obiektów wpływających szkodliwie na środowisko na obszarach, 

które wymagają szczególnej ochrony, 

− obowiązek uzgadniania z Wojewodą zakresu prac związanych z gospodarką, 

mogących wpływać na zachwianie równowagi przyrodniczej na terenach 

wartościowych przyrodniczo, 

− spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska  z dnia 

1 sierpnia 2002 r  (Dz. U. Nr 1324, poz. 1140) w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych 
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Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku  reguluje Rozporządzenie  

nr 336/2001 z dnia 17 października  Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia 

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, z późniejszymi 

zmianami. 

 W 2003 r skreślono zakaz lokalizacji uciążliwych inwestycji w parkach i ich otulinach. 

1. Działania na rzecz ochrony i kształtowania terenów Parków Krajobrazowych 

podporządkowuje się trzem grupom celów szczegółowych: 

• celom ekologicznym (warunkującym istnienie Parku dla trwałego użytkowania 

zasobów środowiska przyrodniczego obszaru), 

• celom kulturowym (służącym zachowaniu ciągłości historycznej, kształtowaniu 

funkcji kulturowych oraz fizjonomii krajobrazu), 

• celom gospodarczym i społecznym (służącym podniesieniu jakości życia 

mieszkańców, rozwojowi turystyki i wypoczynku a także wykorzystaniu walorów 

dla potrzeb naukowo – dydaktycznych). 

Zakłada się ociągnięcie w/w celów poprzez realizację następujących działań: 

a) w grupie celów ekologicznych: 

• Ochronę unikatowych zespołów naturalnych i specyficznych cech środowiska 

przyrodniczego, 

• zabezpieczenie równowagi ekologicznej w funkcjonowaniu przyrody na terenie 

parków i w ich otoczeniu, 

• utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody poprzez 

zastosowanie różnych form szczególnej i wzmożonej ochrony, 

• określenie przyrodniczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego terenów, 

b) w grupie celów kulturowych: 

• ochronę zasobów kulturowych, cech krajobrazu kulturowo – historycznego  

oraz tradycji, 

• ochronę zespołów i obiektów licznych zabytków techniki i architektury, 

• kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy  

w nawiązaniu do regionalnych tradycji architektonicznych, 

c) w grupie celów gospodarczych i społecznych: 

• zabezpieczenie trwałej równowagi ekologicznej, 
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• radykalną poprawę jakości środowiska (czystości powietrza, wód, stanu 

powierzchni ziemi i zieleni), 

• racjonalną i zrównoważoną gospodarkę zasobami przyrody, 

• tworzenie warunków dla rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku, 

• kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy, 

• dalszy rozwój gospodarczy uwzględniający regionalne uwarunkowania 

ekorozwoju w dziedzinach dopuszczonych i preferowanych na terenach parków 

i w ich otulinach, 

• rozwój badań naukowych i dydaktyki wykorzystujących naturalne zasoby  

oraz uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. 

2. Plan ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia  

nie ingeruje w szczegółowe kierunki rozwoju gmin i nie ogranicza ich rozwoju, jeżeli 

działania te są zgodne z polityką ekorozwoju państwa i województwa oraz odpowiadają 

zasadom racjonalnego gospodarowania zapewniającego zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców, z równoczesną ochroną środowiska. Realizacja ustaleń planu ochrony, który 

precyzuje wskazania działań niezbędnie koniecznych dla uporządkowania oraz poprawy 

istniejących nieprawidłowości i zapobiegania powstawaniu nowych, następować będzie  

w głównej mierze poprzez uwzględnienie ich w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin. W odniesieniu do terenów gmin położonych  

w obrębie Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia  

wraz z otulinami zakłada się uwzględnienie: 

• systematycznej poprawy estetyki zabudowy w celu ochrony walorów 

krajobrazowych, w wyniku ustanowienia w opracowaniach planistycznych 

zasad ukształtowania architektoniczno – budowlanego zabudowy poprzez 

ograniczenie jej gabarytów w obiektach: 

− mieszkalnych do maksymalnie 2 kondygnacji, z możliwością 

wykorzystania poddasza na cele mieszkalne w budynkach jednorodzinnych 

(preferowana wysokość do 1,5 kondygnacji), 

− gospodarczych do 4 m od powierzchni terenu do okapu budynku,  

w wyjątkowych sytuacjach można dopuścić budynki użyteczności 

publicznej 2 kondygnacyjne o wysokości do 8 – 9 metrów od poziomu 

terenu do okapu w przypadkach, gdy przepisy szczególne określają 

podwyższoną wysokość pomieszczeń, 
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• stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i ewentualnie 

czterospadowych o nachyleniu połaci 35 – 50%, z możliwością wprowadzenia 

przyczółków i naczółków, 

• ograniczenia doświetlania pomieszczeń w użytkowanym poddaszu  

do maksimum połowy długości połaci dachowej, 

• ograniczenia wysokości podpiwniczenia do max. 1,3 m ponad poziom terenu, 

• zakazu realizacji obiektów budowlanych z dachami płaskimi, pulpitowymi, 

kopertowymi, uskokowymi i asymetrycznymi oraz stosowania w budynkach 

schodkowego zawieszenia ścian, wykorzystania lusterek, stłuczki szklanej  

i porcelanowej w elewacjach, 

• stosowania w obiektach budowlanych poszerzonych okapów (50 – 70 cm) oraz 

wprowadzanie materiałów kamiennych i drewna do prac wykończeniowych  

w elewacjach, 

• obowiązku realizowania wokół obiektów produkcyjnych, produkcyjno – 

usługowych i hodowlanych pasów zieleni osłonowej oraz zalecenie 

wprowadzania zadrzewień przydomowych w nowych siedliskach, 

• zakazu przemysłowej eksploatacji złóż kopalin mineralnych wraz  

z ograniczeniem wielkości wydobywania na potrzeby lokalne, określanych 

każdorazowo w oparciu o obowiązujące przepisy, 

• wskazanych w planie ochrony istniejących i wnioskowanych obszarów 

specjalnie chronionych (rezerwatów), obiektów ochrony indywidualnej 

(pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, 

zespołów przyrodniczo – krajobrazowych), stanowisk chronionych i rzadkich 

gatunków flory i fauny oraz zespołów i obiektów dziedzictwa kulturowego, 

• dopuszczenia możliwości realizacji na terenach Parku i jego otuliny tylko 

takich obiektów produkcyjnych, w tym przemysłowych, których działalność  

nie pogorszy stanu środowiska oraz walorów krajobrazowych, z preferencjami 

dla obiektów przetwarzających surowce miejscowe przy zastosowaniu 

rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących uciążliwości  

dla środowiska i mieszkańców (za wyjątkiem przetwórstwa kopalin 

mineralnych), 
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• uwarunkowania realizacji sieci wodociągowych powinno być poprzedzone 

wskazaniem zasad utylizacji zwiększonej ilości ścieków oraz formy  

ich funkcjonowania i bieżącej kontroli, 

• zapewnienia priorytetów realizacyjnych dla lokalnych systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w miejscowościach posiadających już 

sieci wodociągowe, a leżących w obszarach głównych Zbiorników wód 

Podziemnych (GZWP) i terenach źródliskowych rzek, 

• obowiązkowego uzgadniania z Dyrektorem Zarządu Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizowanych w obszarze Parku  

i jego otuliny, projektów wszystkich obiektów kubaturowych, urządzeń 

infrastruktury technicznej i eksploatacji kopalin oraz opracowań 

planistycznych, 

• ograniczenia likwidacji istniejących na terenie gminy zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych i przywodnych, 

• sprecyzowania zasad prowadzenia prac melioracyjnych, z eliminacją działań 

wyłącznie odwadniających oraz wprowadzenie zakazu osuszania istniejących 

małych zbiorników wodnych, 

• ograniczenia obsady powyżej 50 DJP dla noworealizowanych ferm 

hodowlanych z jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniem ferm 

bezściółowych, 

• wykluczenia możliwości rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy  

na terenach parków krajobrazowych i ich otulin, 

• wyznaczenia terenów pod realizację parkingów, ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc o dużych walorach widokowych oraz atrakcyjnych 

obiektach zabytkowych, 

• określenia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów gmin obejmujących obszar Parków i ich otulin, 

• wyznaczenia zgodnie z wymogami ustawy o lasach, terenów przeznaczonych 

do zalesienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony zbiorowisk 

roślinności o wybitnych i wysokich walorach geobotanicznych (określonych  

w dokumentacji planu ochrony), 
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• wprowadzenia do ustaleń planów miejscowych zasad gospodarki leśnej 

przyjętych w planach urządzenia lasów wraz z określeniem granicy lasów,  

w tym lasów ochronnych, 

• wskazania zasad i sposobów działań ochronnych na terenach podlegających 

erozji wodnej gleb, 

• sprecyzowania uwarunkowań, zasad i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zapewniającego ochronę zasobów i jakości wód podziemnych 

na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)  

i wyznaczonych dla nich strefach ochrony najwyższej (ONO) i (OWO), 

• wyeliminowania możliwości zabudowy na wskazanych w planie ochrony 

terenach o wybitnych walorach widokowych (punkty widokowe) oraz  

w dolinach rzecznych i w obrębie węzłów ekologicznych, 

• uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu działań ochronnych dla zespołów  

i zgrupowań obiektów zabytkowych z określeniem form i sposobów realizacji 

tej ochrony, 

• zwiększenie retencyjności wód powierzchniowych poprzez wskazanie terenów 

do rekonstrukcji dawnych i budowy nowych małych zbiorników wodnych, 

umożliwiających także wzbogacenie walorów krajobrazowych i atrakcyjność 

turystyczną gminy. 

 

Proponuje się utworzenie i objęcie ochroną kolejnych 5 rezerwatów przyrody 

nieożywionej. Są to: 

− Skałka i Sachty, 

− Todowa Grząba w Gałęzicach, 

− Stokówka w Gałęzicach, 

− Beksówka w Gałęzicach 

− Jankowa Zachodnia w Szczukowskich Górkach. 

 

Ponadto proponuje się utworzenie 3 obszarów tzw. użytków ekologicznych:  

w Zajączkowie, Podłosienku i Rykoszynie. 

 

 

 



 25 

2.2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin i surowców 

 

Na terenie gminy Piekoszów w/g stanu na 2003 r. istnieje udokumentowanych 10 złóż 

kopalin surowców mineralnych. 

 

Tab. 4 Wykaz udokumentowanych złóż na terenie gminy Piekoszów 

L.p. Nazwa złoża Rodzaj 
kopaliny 

Kategoria 
rozpoznania 

Ochrona 
środowiska 

Aktualny stan 
zagospodaro-

wania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ostrówka + 
Ołowianka 

wapienie B otulina  
Ch-KPK 

eksploatowane  

2.* Ostrówka 
(zwał) 

(wapienie, 
kamień 

wapienny) 
C1 

otulina  
Ch-KPK 

eksploatowane 
wykorzystanie tzw. 

odpadów 
przeróbczych 

3. Zajączków piaskowce C1 Ch-KPK eksploatowane  

4. Janów wapienie C1 
poza 

obszarami 
chronionymi 

eksploatacja 
zaniechana 

częściowo na 
terenie Kielc 

5. Moczydło wapienie B+ C1+ C2 

Ch-KPK 
rezerwat 
przyrody 
Moczydło 

nie 
eksploatowane 

do wykreślenia z 
„Bilansu zasobów 

kopalin” 

6. Kopaniny piaskowce C1 Ch-KPK nie 
eksploatowane 

 

7. Lasek Piaski C2 K-ŁOChK nie 
eksploatowane 

 

8. Piekoszów piaski C1 część POChK eksploatacja 
zaniechana 

 

9. Miedzianka wapienie B 

Ch-KPK 
rezerwat 
„Góra 

Miedzianka” 

eksploatacja 
zaniechana 

częściowo poza 
gminą 

10. Górki 
Szczukowskie 

wapienie B+ C1 Ch-KPK eksploatowane  

 

* Dokumentacja geologiczna złoża wtórnego, kamienia wapiennego „Ostrówka” – odpady tzw. przeróbcze 
powstające podczas procesu produkcyjnego. 

 

Racjonalna gospodarka zasobami surowców mineralnych, należących  

do nieodnawialnych zasobów przyrody, staje się dziś przedmiotem szczególnej wagi, stąd też 

ochrona złóż i ich racjonalne wykorzystanie powinno stanowić zasadniczy cel polityki 

ekologicznej. 
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Eksploatacja złóż narusza naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian  

w środowisku naturalnym oraz powstanie trwałych przekształceń powierzchni terenu, 

powstanie wyrobisk, hałd, odpadów przeróbczych i złożowych, obniżenie zwierciadła wód 

podziemnych. Dlatego też każdorazowa decyzja o podjęciu eksploatacji winna zawierać 

gruntowną ocenę wpływu wydobycia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

Zgodnie z priorytetami ekologicznymi w województwie przedstawionymi  

w „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” dla zasobów 

surowców mineralnych jako elementu ochrony środowiska przedstawiono następujące 

podstawowe zadania: 

− dostosowanie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych  

do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony środowiska – obszarem działań 

objęte będą zakłady eksploatacji i przetwórstwa surowców mineralnych, 

− rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,  

− likwidacja nielegalnego wydobycia. 

W trosce o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz 

mające na uwadze aktualny stan środowiska zmienionego w wyniku eksploatacji złóż przyjęto 

następującą strategię działań: 

1. Oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków eksploatacji. 

2. Poprawę stanu środowiska zmienionego w wyniku działalności górniczej. 

3. Ochronę już udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

 

Z uwagi na specyfikę regionu świętokrzyskiego (dotyczy również gminy Piekoszów)  

z przedstawionej w „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” 

realizacji celów długo jak i krótkoterminowych należy uwzględnić następujące kierunki 

działań (w tym podkreślonych priorytetowych): 

 

� niepodejmowanie wydobycia, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego 

surowca (na bazie surowców odnawialnych lub odpadów), 

� nie tworzenia nowych obszarów koncentracji wydobycia poza już istniejącymi, 

� rekultywację terenów poeksploatacyjnych, 

� wszechstronne wykorzystanie kopalin (kopaliny głównej, towarzyszącej oraz 

surowców z hałd i składowisk górniczych), 
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� przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów 

zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych, 

� stałe monitorowanie wpływu eksploatacji kopalin na środowisko, 

� zaniechanie na obszarach udokumentowanych złóż lokalizacji inwestycji, 

niezwiązanych z działalnością górniczą (uwzględnienie tych terenów w gminnych 

planach zagospodarowania przestrzennego), 

� otwartość terenów złóż dla potencjalnych inwestorów, 

� unikanie eksploatacji poniżej zwierciadła wód gruntowych, 

� likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne, 

� wykorzystanie terenów poeksploatacyjnych dla rozwoju turystyki  

i kolekcjonerstwa minerałów, skał i okazów paleontologicznych, 

� wprowadzenie zieleni osłonowej, izolującej przyrodniczo i wizualnie tereny 

wydobycia, 

� stosowanie w zakładach wydobywczych i przeróbczych do produkcji, urządzeń 

minimalizujących hałas i pylenie  

� egzekwowanie wymogu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego terenów górniczych złóż kopalin. 

 

Na terenie parków nie może być dopuszczone wydobywanie i przetwórstwo kopalin na 

skalę przemysłową, za wyjątkiem eksploatacji blocznych wapieni i zlepieńców wapiennych 

jako tzw. marmurów technicznych, ewentualnie piaskowców blocznych. Eksploatacja kopalin 

na skalę nieprzemysłową (lokalną) może być prowadzona w oparciu   tylko wtedy, gdy nie 

będzie pogarszać warunków ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych parku. Ustalenia 

dotyczące zakazu wydobywania i przetwórstwa kopalin na terenie parku krajobrazowego 

odnoszą się również do obszaru jego otuliny, jeżeli działalność taka może oddziaływać 

niekorzystnie na obszar parku, jego wartości przyrodnicze i kulturowe lub istotnie pogarszać 

warunki ochrony tych wartości. Rozpoznanie i eksploatacja złóż może się odbywać tylko w 

oparciu o aktualną koncesję. Rozpoznanie złoża i ewentualna jego eksploatacja, w obszarze 

zlokalizowanym w parku krajobrazowym i jego otulinie, możliwa jest po zaopiniowaniu i 

uzyskaniu zgody Dyrektora Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 
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2.3. Wzrost atrakcyjności społeczno – gospodarczej gminy 

 

Na terenie gminy Piekoszów spotykamy się z typowymi dla całego regionu 

świętokrzyskiego zagrożeniami społeczno – gospodarczymi, spośród których najczęściej 

powtarzającymi są: 

• Występowanie bezrobocia oraz ukrytego bezrobocia w rolnictwie. 

• Zwiększenie migracji z obszaru gminy osób młodych i lepiej wykształconych. 

• Brak organizacji atrakcyjnych propozycji kulturalno – rozrywkowych  

dla młodzieży. 

• Niewystarczający poziom wykształcenia ludności wiejskiej, utrudniający 

znalezienie pracy poza rolnictwem. 

• Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców. 

• Wzrost patologii społecznych. 

• Słabe gleby, nieopłacalność produkcji rolnej, brak rynków zbytu i punktów skupu 

płodów rolnych. 

• Brak klarownych perspektyw dla rolników posiadających drobne gospodarstwa. 

• Ograniczenie możliwości powiększenia gospodarstw. 

• Brak zainteresowania w zespołowym użytkowaniu maszyn. 

• Brak na szczeblu regionalnym podmiotów koordynujących działania producentów 

płodów rolnych, przetwórstwa i handlu, a mających wpływ na politykę 

gospodarczą w regionie. 

• Niska zamożność mieszkańców i niska zasobność budżetu gminy. 

 

W dążeniu do poprawy i wzrostu atrakcyjności społeczno – gospodarczej gminy, 

należy przyjąć za główny cel zminimalizowanie wciąż postępującego bezrobocia  

oraz powstających w związku z nim patologii społecznych. Do walki z tym niekorzystnym 

zjawiskiem, jakim jest bezrobocie, należy podjąć właściwe działania poprzez: 

 

1. Zwiększenie aktywności społecznej ludności. 

Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy jest konieczne ze względu na duże 

potrzeby, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Wskazane jest więc dalsze szerokie 

upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego szybko organizującego się do wykonywania 
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zadań gospodarczych i społecznych. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gminy 

można osiągnąć poprzez: 

 

− atrakcyjny system szkolenia i wychowania, 

− włączenie lokalnych społeczności do realizacji inwestycji wspólnych, 

− organizowanie się rolników w grupy producenckie, 

− tworzenie organizacji oraz związków rolników. 

 

2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

Zadanie to polegać ma na wkomponowaniu w przestrzeń wiejską coraz większej ilości 

funkcji nierolniczych, a tym samym przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy. 

Przejmowanie przez tradycyjną wieś tych nowych funkcji pozarolniczych zaowocuje 

zmniejszeniem bezrobocia oraz rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, która jest warunkiem 

każdego wzrostu gospodarczego. Głównym celem realizacji tych zadań jest wzrost 

atrakcyjności społeczno – gospodarczej i związanej z nim poprawy warunków życia ludności. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: 

 

− tworzenie systemu instytucji wspierających wielofunkcyjny rozwój wsi, 

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój centrów przedsiębiorczości, 

rozwój doradztwa, w tym ekonomiczno – finansowego dla osób podejmujących 

działalność gospodarczą, 

− rozwój agroturystyki – należy pamiętać, że na terenach Parków Krajobrazowych 

i Obszarach Chronionego Krajobrazu zostały wprowadzone pewne zakazy  

i ograniczenia m.in. dla lokalizacji zakładów uciążliwych dla środowiska,  

w związku z tym należy szukać innych form przedsiębiorczości, jedną z nich jest 

agroturystyka. Obecnie na terenie gminy jest 6 gospodarstw agroturystycznych,w 

miejscowości Łosienek, Lesica Lasek, Jaworznia, Gałęzice, Zajączków. 

Wyjątkowo atrakcyjne tereny dla rozwoju agroturystyki na terenie gminy 

położone są wzdłuż rzeki Łososiny (Wierna Rzeka). Takim terenem może 

również być dolina rzeki Bobrzy, powyżej Górek Szczukowskich. Również 

ciekawe, pod względem rozwoju agroturystyki są obszary położone w 

Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym – rejon Łaziska, Gniewce, 

Jaworznia.    



 30 

− rozwój gospodarstw ekologicznych – na terenie gminy Piekoszów występuje 

duży potencjał gospodarstw rolnych, które mogłyby rozwijać gospodarstwa 

ekologiczne, zwiększając w ten sposób możliwość uzyskania dochodów  

i wzrostu atrakcyjności społeczno – gospodarczej, 

− edukacja – zapewnienie mieszkańcom (szczególnie młodzieży) właściwej 

edukacji, nie ustępującej poziomem, który występuje w dużych miastach, 

zaowocuje w przyszłości lepszym wykształceniem ludności oraz większą 

zaradnością w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów, 

− dalsza poprawa infrastruktury technicznej, tj. obejmowanie kolejnych 

miejscowości siecią kanalizacji, a w przyszłości doprowadzenie gazu na teren 

gminy. 

3. Dążenie do zapewnienia dogodnych warunków mieszkaniowych. 

4. Zapewnienie właściwego wyposażenia w usługi zdrowia, kultury i oświaty. 

5. Rozwój turystyki pieszej i rowerowej. 

 

2. 4. Agroturystyka  

 

Podstawowym źródłem korzyści dla rolników, wynikającym z rozwoju turystyki 

wiejskiej, jest możliwość uzupełniania dochodów pozyskanych z obsługi turystów.  

W niektórych przypadkach możliwe będzie nawet przekwalifikowanie gospodarstw rolnych na 

gospodarstwa zajmujące się obsługą ruchu turystycznego. W gminie Piekoszów istnieje 6 

gospodarstw agroturystycznych, działających w ramach stowarzyszenia „Wierna Rzeka” . 

Gospodarstwa te działają w miejscowości Łosienek, Lesica Lasek, Jaworznia, Gałęzice i 

Zajączków.   

Dodatkowe dochody składają się z wielu elementów i możliwe są do uzyskania 

poprzez: 

•   świadczenie usług związanych z bazą noclegową, 

• świadczenie usług związanych z bazą gastronomiczną – należy ukierunkować rolników 

na produkcję zdrowej żywności, należy nadmienić, że wyżywienie turystów jest 

zwolnione od podatków, 

• usługi uzupełniające: przewodnictwo, rękodzieło, wypożyczanie sprzętu do aktywnego 

wypoczynku itp.. 
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Korzyści mogą osiągnąć również inni mieszkańcy wsi, nieobsługujący bezpośrednio 

turystów – dotyczy to różnego rodzaju usług przy ich obsłudze. Należy nadmienić również 

korzyści wynikające z kontaktów międzyludzkich, uzyskania pracy na miejscu, bez 

kłopotliwych i drogich dojazdów do pracy oraz podatków. Wymagania turystów wymuszą  

z czasem podniesienie standardu życia i wyposażenia wsi, co się wiąże z oczywistym zyskiem 

dla samych mieszkańców. 

Pozytywne aspekty wynikające z rozwoju agroturystyki będą również korzyścią dla 

środowiska, bowiem przyczynią się w dużej mierze do jego ochrony. Dotyczy to głównie 

stwierdzenia faktu, że turystyka wiejska jest bardziej przyjazna środowisku przyrodniczemu 

niż rozwój działalności przemysłowo – gospodarczej. Odpady i zagrożenia dla środowiska 

powstałe w wyniku obsługi turystów są również mniej uciążliwe i łatwiejsze do usunięcia niż 

te, które powstały w przemyśle. 

Zmiana przepisów dotyczących turystyki wiejskiej, mówiąca o nowelizacji ustawy  

o podatku od osób fizycznych, wprowadziła od 1 stycznia 1996 r. nowy zapis, dzięki któremu 

właściciele gospodarstw rolnych wynajmujący do 5 pokoi nie płacą podatków od dochodów  

z tytułu wynajmu tych pokoi i wyżywienia przebywających w nim turystów. 

Aby rozwój agroturystyki był intensywny i skuteczny należy dążyć do: 

− ułatwienia w uzyskaniu tanich kredytów. 

W Polsce odnotowuje się brak tanich kredytów inwestycyjnych na agroturystykę, 

jak również brak jest dotacji na te cele Na podstawie obserwacji krajów 

zachodnich, intensywny rozwój agroturystyki nastąpił po uruchomieniu 

możliwości skorzystania z tanich kredytów i dotacji.  

Rolą władz jest więc zajęcie się tą sprawą oraz znalezienie rozsądnego 

rozwiązania. 

− intensyfikacji promocji i systemu marketingoweg 
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Tab. 5 Działania na rzecz rozwoju agroturystyki  

Walory 
turystyczne 

gminy Piekoszów 
Zagrożenia i problemy  Działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki 

Dobre połączenie 
gminy z Kielcami 
oraz bliskość 
miasta. 
Występowanie 
wielu dóbr 
turystycznych 
oraz dobre 
warunki do 
tworzenia 
gospodarstw 
agroturystycznych 
i ekologicznych. 

Brak tradycji świadczenia 
usług agroturystycznych. 
Nie w pełni rozwinięta 
infrastruktura techniczna 
(kanalizacja sanitarna, sieć 
gazowa). 
Słabo rozwinięta obsługa ruchu 
turystycznego. 
Słabo rozwinięta baza 
gastronomiczna i noclegowa. 
Brak aktywności 
marketingowej oraz promocji 
walorów gminy, zwłaszcza 
dotyczących agroturystyki. 
Brak istotnych inwestycji w 
dziedzinie obsługi turystyki i 
rekreacji. 
 

Stworzenie gminnego programu rekreacji i wypoczynku. 
Przygotowanie infrastrukturalne gminy do rozwoju 
turystyki. 
Utworzenie i doskonalenie systemu marketingowego 
gminy dla turystów i dla potencjalnych inwestorów w 
agroturystyce. 
Podnoszenie kwalifikacji z dziedziny agroturystyki oraz 
edukacja ekologiczna rolników. 
Skuteczna promocja gminy i jej walorów turystycznych. 
Rozbudowa obsługi ruchu turystycznego zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 
Intensywny rozwój podmiotów obsługujących bazę 
gastronomiczną i noclegową. 
Tworzenie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych 
oraz tras rowerowych, konnych, wykorzystanie walorów 
rzeki Łososiny i doliny Bobrzy oraz obszarów Ch-KPK. 

 

Najbardziej okazałym i najciekawszym zabytkiem gminy Piekoszów są ruiny rezydencji 

Tarłów z XVII wieku, zlokalizowane w Podzamczu Piekoszowskim. Z zabytkowych obiektów 

sakralnych wyróżnia się świątynia piekoszowska, która jest jednym z głównych Sanktuariów 

Maryjnych ziemi kieleckiej. Istnieje szereg pozostałości obiektów przemysłowych, zwłaszcza 

górniczych, jak wapiennik w Jaworzni, Góra Miedzianka ze sztolniami po dawnej kopalni. 

Duże możliwości w kierunku turystyki stwarza środowisko naturalne i jego walory 

krajobrazowe. Niezwykle malownicza jest dolina Wiernej Rzeki, a także Bobrzy. Planuje się 

budowę turystycznej trasy rowerowej.  Przewidziana jest do budowy trasa konna obejmująca  

powiat kielecki, w tym również gminę Piekoszów.    

 

3. Utrzymanie stanu czystości powietrza i ochrona przed hałasem 

 

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu 

powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza 

substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, 

względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. Kompleksową regulację 

prawną w tej dziedzinie w UE stanowi Dyrektywa Ramowa w sprawie oceny i zarządzania 
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jakością powietrza w otoczeniu 96/62/EC. Określa ona ramy prawne oraz ujednolicone 

metody i kryteria oceny jakości powietrza. 

W Polsce regulację prawną w tej dziedzinie stanowi ustawa Prawo ochrony 

środowiska, uzupełniona licznymi aktami wykonawczymi – rozporządzeniami Rady 

Ministrów i Ministra Środowiska. Obowiązująca ustawa POŚ wraz z wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie ochrony powietrza uwzględnia niemal w całości 

wymagania prawodawstwa europejskiego. 

 

3.1. Identyfikacja źródeł emisji substancji do powietrza 
 

Powietrze atmosferyczne jest jednym z elementów środowiska naturalnego, który 

decyduje o jakości życia człowieka i jego otoczenia. Wpływa także na stopień czystości 

innych komponentów środowiska, m.in.: na zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych, 

zdrowotność lasów i zanieczyszczenie upraw. Zanieczyszczenia przenoszą się szybko  

w powietrzu na dalekie odległości, oddziałują na zmiany klimatu i wywołują niekorzystne 

procesy w warstwie ozonowej. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w „Programie ochrony środowiska  

dla województwa świętokrzyskiego” województwo świętokrzyskie posiada stosunkowo niski 

poziom zanieczyszczenia powietrza, co potwierdzały dotychczasowe oceny jego jakości 

sporządzane w oparciu o normatywy obowiązujące do końca 2001 roku. 

Na zanieczyszczenie powietrza w gminie Piekoszów wpływ mają zakłady 

zlokalizowane na terenach sąsiadujących gmin: min. Elektrociepłownia Kielce S.A., 

Cementownia „Nowiny” w Sitkówce. 

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek 

węgla i pył. 

Tab. 5 Wielkość rocznej emisji dopuszczonej w obowiązujących pozwoleniach dla zakładów 
zlokalizowanych na terenie gminy Piekoszów. 

 

Emisja dopuszczalna [Mg/rok] 

Dwutlenek siarki 
[Mg/rok] 

Dwutlenek azotu 
[Mg/rok] 

Tlenek węgla 
[Mg/rok] 

Pył ogółem 
[Mg/rok] 

62,911 24,959 15,788 45,592 

Ładunek całkowity [kg] 

4 623,554 1 845,670 8 965,420 4 093,15 
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Głównymi zagrożeniami dla ochrony powietrza w gminie Piekoszów są: 

− wykorzystywanie węgla (o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia) jako 

głównego źródła energii, 

− emisja ze środków transportu, 

− napływ zanieczyszczeń powietrza z sąsiednich regionów 

− brak świadomości mieszkańców o zagrożeniu powstającym przy spalaniu  

w domowych piecach  odpadów (zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych). 

 

3.2. Działania w celu dotrzymania standardów jakości powietrza 

 

Stan czystości powietrza w całym regionie ulega systematycznej poprawie. 

Zadawalająca jego jakość jest efektem obniżenia emisji, spowodowanej między innymi 

zmniejszeniem produkcji w zakładach przemysłowych oraz realizacji szeregu małych,  

ale istotnych w ogólnym bilansie, działań. Do takich należy wymiana starych lokalnych 

kotłowni opalanych węglem, na olejowe. W gminie Piekoszów pozostały jeszcze do 

zmodernizowania w obiektach użyteczności publicznej 2 kotłownie. Ma to nastąpić w 2004 r.. 

Przyjętym w „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”  

w ochronie powietrza atmosferycznego nadrzędnym celem polityki wojewódzkiej jest: 

1) dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

2) spełnienie wymagań ustawodawstwa unijnego w tym zakresie. 

Najpilniejszymi działaniami na rzecz realizacji ww. celów, które należy wykonać  

w gminie Piekoszów jest: 

− instalowanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji 

zanieczyszczeń powietrza (stare kotłownie)– ma to nastąpić w 2004 r., 

Zadaniami, które należy wykonać w perspektywie do 2010 roku są: 

− systematyczne wprowadzanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii 

oraz modernizacja układów technologicznych, 

− likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie w miejscowościach  

w obszarach prawnie chronionych przewidzianych do rozwoju turystyki, 

− budowa sieci gazowej, 

− zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych, 

− poprawa stanu nawierzchni dróg, 

− wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie. 
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3.2.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych środkami 

transportu 

 

Komunikacja drogowa stanowi również istotne źródło zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. Waga tego problemu nadal będzie rosła ze względu na przewidywany 

wzrost liczby samochodów. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do środowiska nastąpić 

może w wyniku poprawy stanu nawierzchni dróg, budowania obwodnic, polepszenia stanu 

technicznego   pojazdów. Należy również egzekwować normy emisji spalin, eliminować z 

rynku samochody nie posiadające katalizatorów oraz niesprawne technicznie. 

Najbardziej zagrożone pod tym względem są miejscowości usytuowane w pobliżu tras 

komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu. 

W gminie Piekoszów taką trasą jest droga Kielce – Piekoszów – Promnik –  Łopuszno, 

Kielce – Białogon – Jaworznia – Piekoszów oraz odcinek drogi krajowej nr 7. Dużą 

uciążliwością jest transport odpadów komunalnych na wysypisko śmieci w Promniku. 

 

3.2.2. Ograniczenie emisji z lokalnych kotłowni i indywidualnych palenisk 

domowych 

 

W ostatnich latach struktura paliwa ulega powoli, ale stopniowo korzystnym zmianom. 

Następuje to również w gminie Piekoszów, chociaż jeszcze na niewielką skalę. Lokalne 

przestarzałe kotłownie opalane węglem, zastępowane są olejowymi.  

Dotyczy to obiektów użyteczności publicznej. Ostatnio zmodernizowano kotłownię przy 

Szkole Podstawowej w Zajączkowie. W 2004 r przewidziano do modernizacji kotłownię przy 

Urzędzie Gminy w Piekoszowie, w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz  

w Szkole Podstawowej w Jaworzni.   

Upowszechnienie ekologicznych nośników ciepła, w szczególności w gospodarstwach 

domowych, jest utrudnione ze względu na niekorzystne relacje cenowe tych nośników  

w stosunku do węgla. Dopiero znaczny wzrost zamożności społeczeństwa doprowadzi  

do takich zmian. 
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3.3. Alternatywne źródła energii 

 

Obecnie głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa i energia wodna. 

Natomiast energia geotermalna, wiatru i promieniowania słonecznego mają mniejsze 

znaczenie. Szacuje się, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym 

Polski wynosi ok. 2,8 % (UE – 5,8 %). 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” zakłada, że do 2010 roku udział ten 

wzrośnie do 7,5 %. 

Zwiększenie udziału energetyki odnawialnej napotka jednak na szereg barier, jakim są 

wysokie nakłady inwestycyjne, niewystarczające mechanizmy finansowe adresowane 

bezpośrednio do wytwórców energii odnawialnej. 

Gmina Piekoszów nie posiada odpowiednich warunków naturalnych dla rozwoju 

energetyki wiatrowej. Również energetyka wodna ma małe szanse powodzenia z uwagi na 

niski stopień retencji wodnej 

Edukacja ekologiczna 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie emisji, zwłaszcza  

z indywidualnych palenisk będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 

wynikającym ze spalania w piecach domowych plastikowych butelek, gumy lub innych 

materiałów odpadowych. 

Ważną rolę w tym zakresie powinny odegrać środki masowego przekazu oraz 

pozarządowe organizacje ekologiczne wspierające działania samorządów. 

 

3.4. Identyfikacja zanieczyszczeń spowodowanych środkami transportu 

 

Komunikacja drogowa stanowi istotne źródło zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego oraz hałasu. 

Walka z hałasem i ujemnym wpływem pól elektromagnetycznych nie będzie  

w najbliższych latach działaniem priorytetowym, o czym przesądza niewielka skala tych 

problemów, jak też brak szerszego odniesienia się do nich w dokumentach planistycznych, 

uchwalonych przez Sejmik Województwa. 

W „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego” i w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa...” oraz w „Strategii rozwoju powiatu kieleckiego” 

problematyka ta nie została ujęta bezpośrednio w żadnym celu strategicznym,  
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zaś w „Kompleksowy programie rozwoju sieci drogowej woj. świętokrzyskiego” odniesiono 

się do niej tylko pośrednio (przyjmując rozwiązania komunikacyjne, które mają związek  

z ograniczaniem uciążliwości hałasu drogowego). 

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska bieżące przeciwdziałanie wymienionym 

zagrożeniom polegać będzie na zapewnieniu jak najlepszego klimatu akustycznego oraz 

utrzymaniu dobrego stanu środowiska. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przewiduje się natomiast możliwość ustanowienia stref ograniczonego użytkowania 

(tworzonych ze względu na zwiększoną emisję tych zagrożeń) w obrębie, których wykluczona 

byłaby realizacja określonych form zabudowy. 

Celem długoterminowym w zakresie hałasu jest ograniczenie uciążliwości hałasu 

poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem. 

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw nie obliguje obecnie do opracowania  

 

w terminie do 31.12.2006 r. map akustycznych miast i powiatów, które miały być podstawą 

przyspieszenia działań zmierzających do poprawy klimatu akustycznego. 

Przyjęte ostatecznie terminy sporządzenia takich map przez: 

Starostów Powiatu – do 30 czerwca 2012 r., 

jak i określenia przez właściwego wojewodę programu działań poza aglomeracjami – 

do 30 czerwca 2008 r. – nie obligują więc natychmiastowych działań. 

Działania na lata 2004 – 2007 

1. Identyfikacja źródeł hałasu na obszarze gminy Piekoszów. 

Realizacja celów długoterminowych – do roku 2010 (i dalsze lata) 

Realizacja celu długoterminowego odbywać się będzie poprzez: 

• eliminacje czynności powodujących hałas, jeśli takie zostaną zidentyfikowane. 
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Tab. 6 Zadania i problemy wieloletnie  dla gminy Piekoszów ujęte w Powiatowym Programie 
Ochrony Środowiska 

 

Zadania i programy wieloletnie wynikające ze strategii rozwoju gminy Piekoszów  
w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzennego-związanych z ochroną 

powietrza i ochroną przed hałasem 
w infrastrukturze technicznej w komunikacji ochrona przed hałasem 

Opracowanie 
wykonawca 

rok 

1. Doprowadzenie gazu do 
gminy oraz dążenie do 
zmiany sposobu ogrzewania 
na gazowe. 
2. Opracowanie i publikacja 
kredytów na zmianę w 
systemie ogrzewania. 
3. Społeczne działania 
kontrolne w stosunku do 
zakładów 
zanieczyszczających 
powietrze w gminie. 

Nowoczesny system dróg 
w gminie. Dla drogi Nr 7 
przewiduje się dobudowę 
drugiej jezdni. Przebudowa 
lub modernizacja dróg 
wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

Dla obwodnicy drogi 
ekspresowej (Nr 7) 
zakłada się minimalną 
szerokość pasa terenu 
250 m. Modernizacja 
infrastruktury kolejowej 
w szczególności 
obiektów i urządzeń 
obsługi podróżnych. 

Strategia ekorozwoju 
gminy Piekoszów. 
Umbrella Project, 1999 
r. 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego 
gminy Piekoszów. 
ARPIT Spółdzielnia 
Pracy Usługowo-
Projektowa, Kraków, 
1999 r. 

 

3.5. Wyznaczenie obszarów zagrożonych hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

 

W Polsce obowiązują dwa podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia hałasu  

i ochrony przed promieniowaniem: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu. 

Baza danych dotycząca zanieczyszczenia środowiska hałasem jest znacznie 

skromniejsza w porównaniu do innych zagadnień ochrony środowiska.  

Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciążliwości akustycznej  

dla środowiska zewnętrznego należą: ruch drogowy i kolejowy oraz działalność prowadzona 

na terenach niektórych obiektów przemysłowych. 

Szybki rozwój motoryzacji indywidualnej w ostatnich latach przyczynia się  

do znacznego pogorszenia klimatu akustycznego. 

Hałas kolejowy 

Badania hałasu wywołanego ruchem kolejowym przeprowadzono na linii Kielce – 

Częstochowa (1999 r.). Hałas uciążliwości mierzono jedynie w odległości 7,5 m od skrajnego 

toru nie określając strefy uciążliwości. 

Należy stwierdzić, że w porównaniu z drogowym jest on mniej uciążliwy z uwagi  

na niższe natężenie, jak również fakt, że linie kolejowe przebiegają na ogół przez tereny słabo 

zabudowane. Na linii kolejowej do Częstochowy, na odcinku Piekoszów – Małogoszcz hałas 
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przekracza 70 dB. Ten odcinek linii, w przeważającej większości przebiega w znacznej 

odległości od terenów zabudowy mieszkalnej, tak więc skutki hałasu nie są zbyt odczuwalne.    

Hałas przemysłowy 

Na terenie gminy Piekoszów występuje hałas spowodowany działalnością przemysłową. 

Takim zakładem przemysłowym jest między innymi Zakład Przeróbczy NORDKALK 

Miedzianka S.A.,  Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Kielce. W zakładach 

tych wykonywane są pomiary hałasu pochodzące od pracujących urządzeń, zarówno w porze 

dziennej jak i nocnej. Jak dotychczas nie zostały przekroczone dopuszczalne normy natężenia 

hałasu.  

Główne zagrożenia i problemy w dziedzinie hałasu: 

• znaczny wzrost ruchu pojazdów, w tym całodobowego ruchu samochodów 

ciężarowych, nie zawsze sprawnych technicznie, powoduje poszerzenie liczby osób 

narażonych na ponadnormatywny hałas, 

• brak pełnej identyfikacji zagrożeń hałasem pochodzących z terenów kolejowych oraz 

dróg. 

 

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 

Ochrona ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 

elektroenergetycznym uregulowana jest ustawowo (prawo budowlane, prawo ochrony 

środowiska, ustawa o planowaniu przestrzennym), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz sanitarnymi. 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnym. 

Źródłami tego promieniowania są systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, 

telewizyjne i telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, różne 

urządzenia przemysłowe. 

Główne zagrożenia i problemy w dziedzinie niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego: 

− brak jest dokładnej inwentaryzacji znaczących źródeł pól elektromagnetycznych,  

jak i powszechnych pomiarów elektromagnetycznych, co uniemożliwia dokładne 

określenie stopnia zagrożenia i sposobów ograniczenia uciążliwości, 

− gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi radiokomunikacji, dalszy rozwój 

systemów telefonii komórkowych. 
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Zagrożenia stwarzają przede wszystkim urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. 

 Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających ujemny wpływ  

na środowisko, zaliczyć można m.in.: 

• linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV, 400 kV, których 

szkodliwy wpływ rozciąga się odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony. 

• bazowe stacje telefonii komórkowej 

 

Na terenie gminy Piekoszów w północnej jego części, znajduje się stacja systemowa 

pracująca na napięciach 400 kV i 220 kV. Włączona jest ona do ogólnopolskiego systemu 

przesyłowego energii elektrycznej. Do stacji tej wprowadzone są linie 220 kV i 400 kV. Przez 

teren gminy przebiega również linia energetyczna 110 kV. 

Na obszarze gminy Piekoszów zlokalizowane są dwie stacje bazowe telefonii 

komórkowej; w Piekoszowie oraz w Gałęzicach w obrębie kopalni Miedzianka. 

Brak jest powszechnych pomiarów pól elektromagnetycznych, co uniemożliwia 

dokładne określenie stopnia zagrożenia.  

 

4. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Całość zagadnień związanych z korzystaniem z zasobów wodnych oraz racjonalnym 

ich kształtowaniem i ochroną reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo Wodne  

(Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z późniejszymi zmianami. Ustawa ta reguluje gospodarowanie 

wodą w nawiązaniu do przepisów unijnych, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EC, 

przyjętej przez Parlament Europejski w grudniu 2000 roku. Przepisy te przewidują 

prowadzenie zintegrowanej gospodarki wodnej, realizowanej zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz zakładają zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów 

wodnych. Taki system gospodarowania oznacza całościowe spojrzenie na tworzenie zasobów 

wodnych, możliwość ich wykorzystania i wszelkie procesy zachodzące w zlewni. 

Przepisy art. 31 ustawy Prawo Wodne określają korzystanie z wód jako ich używanie 

zaspakajające wszelkie potrzeby ludności oraz gospodarki, jednocześnie jednak stawiają 

wymagania, których korzystanie z wód nie może naruszać: nie może powodować pogorszenia 

stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstwa wody. 
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Stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych może stanowić jeden z podstawowych 

mierników atrakcyjności inwestycyjnej gminy i warunkuje jego rozwój. 

W świetle integracji z Unią Europejską za priorytetowe uznaje się następujące 

problemy gospodarki wodnej na terenie gminy Piekoszów: 

� ochrona wód przed zanieczyszczeniem, 

� zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy, 

� przywrócenie jakości ekologicznej wodom powierzchniowym, 

� prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

 

4.1. Diagnoza stanu w zakresie zwodociągowania i skanalizowania gminy 

Piekoszów 

 

Zaopatrzenie w wodę. 

Główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu na terenie gminy Piekoszów 

stanowią wody podziemne. Utwory starszego paleozoiku w obrębie trzonu paleozoicznego 

Gór Świętokrzyskich wykształcone w postaci osadów piaskowcowo – ilasto – mułowcowych 

są praktycznie bezwodne. Obok obszarów bezwodnych istnieją obszary występowania 

wodonośnych utworów środkowego i górnego dewonu, górnej jury oraz triasu, zasobnych  

w wodę o wysokiej jakości. Ujmowane, studniami wierconymi, wody z głównych  

lub użytkowych zbiorników wód podziemnych nadają się bezpośrednio lub po prostym 

uzdatnieniu do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Gmina Piekoszów do zbiorowego zaopatrzenia korzysta z ujęć wody zlokalizowanych 

w Piekoszowie, Szczukowicach i Górkach Szczukowskich. 

Studnie zlokalizowane w obrębie tych ujęć, a jest ich w sumie 4, ujmują wodę  

z utworów dewonu. 

Roczny pobór wody z ujęć podziemnych w roku 2003 wyniósł 377,8 dam3,  

tj. 377 800 m3. Według pozwolenia wodnoprawnego całkowity pobór wody, łącznie  

ze wszystkich ujęć może wynosić 1 305 200 m3. 

Na terenie gminy Piekoszów sieć wodociągowa ma długość 151,4 km, a kanalizacyjna 

ca 50 km. Stopień zwodociągowania miejscowości wynosi 100 %, zaś skanalizowania 33 %. 

Kanalizacja na terenie gminy Piekoszów jest dopiero w początkowej fazie realizacji. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno 
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– biologiczna o przepustowości 2 054 m3/d. Oczyszczalnia ta jest zdolna przyjąć ścieki z całej 

gminy. Ogółem roczna ilość odprowadzonych ścieków w roku 2003 wyniosła 37 442 m3.  

W perspektywie do 2006 r. planuje się przeprowadzenie kanalizacji do miejscowości 

Micigózd, Podzamcze, Brynica, Pastwiska, Julianów, Jaworznia Faryczna, Janów Górny. 

Łączna długość tej sieci kanalizacyjnej wyniesie 41 km. 

Ściekami są również wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, wody 

opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni terenów przemysłowych, składowych,  

baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. W gminie Piekoszów brak 

jest systemów kanalizacji deszczowej i oczyszczalni tego rodzaju ścieków. 

Zakładem górniczym odprowadzającym wody z odwodnienia kopalni jest Ostrówka – 

Ołowianka. Wody z odwodnienia odprowadzane są do rzeki Hutki. Są to wody pochodzące  

z utworów dewonu, bardzo dobrej jakości. 

Na terenie gminy Piekoszów wydano 7 pozwoleń wodno – prawnych  na pobór wody 

podziemnej, w tym 3 na pobór wody dla potrzeb komunalnych, 3 dla zakładów przemysłu 

spożywczego oraz 1 dla innych zakładów przemysłowych. Wydano również 7 pozwoleń na 

odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych, w tym 2 dla ścieków komunalnych, 2 dla 

ścieków przemysłowych i 3 dla wód opadowych i roztopowych. Na terenie gminy Piekoszów 

istnieje bardzo duża dysproporcja między zwodociągowaniem a skanalizowaniem. Główną 

przyczyną są zaniedbania z przeszłości, kiedy mieszkańcy byli zainteresowani 

doprowadzeniem wody do swoich gospodarstw dobrej jakości, przy jednoczesnym braku 

zainteresowania odprowadzeniem ścieków. W ostatnim okresie sytuacja ulega stopniowej 

poprawie. 

 

4.2. Działania niezbędne do zmniejszenia zróżnicowania pomiędzy stopniem 

zwodociągowania a skanalizowania 

 

Jest to budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej stopniowo wszystkie sołectwa.  

W strategii ekorozwoju gminy Piekoszów z 1999 r. przyjęto założenie o rozbudowie 

kanalizacji. W perspektywie do 2010 r. możliwe jest zakończenie kanalizacji na terenie gminy 

Piekoszów. 
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4.3. Jakość wody pitnej i ochrona źródeł zaopatrzenia ludności w wodę 

 

Podstawowym warunkiem, decydującym o przydatności możliwości wykorzystania 

wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej, jest jej czystość, zarówno pod względem 

wskaźników fizyko – chemicznych jak i bakteriologicznych. 

Szczególnej ochrony wymagają zasoby wód podziemnych, które są głównym źródłem 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Piekoszów. 

Konieczność ochrony wód podziemnych spowodowała prowadzenie monitoringu wód 

podziemnych, tzn. kontrolno – decyzyjnego systemu oceny dynamiki przemian w wodach 

podziemnych. Monitoring polega na prowadzeniu w wybranych charakterystycznych punktach 

(stacjach, posterunkach, punktach obserwacyjnych) powtarzalnych pomiarów stanu 

zwierciadła wód podziemnych oraz jakości wody, a także interpretacji otrzymanych wyników 

badań w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Celem monitorowania wód podziemnych jest 

wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu 

czynników antropogenicznych na wody podziemne – tzw. antropopresji. W roku 2002 

monitoring wód podziemnych prowadzony był w sieciach: krajowej, regionalnej i lokalnych. 

Monitoring w sieci krajowej obejmował, na terenie całej Polski, badania w 726 

wytypowanych punktach. Zadaniem monitoringu regionalnego jest rozpoznanie oraz kontrola 

jakości wód w zbiornikach o znaczeniu regionalnym (GZWP). Zadaniem monitoringu 

lokalnego jest rozpoznanie i śledzenie wpływu ognisk zanieczyszczeń (istniejących  

i potencjalnych) na jakość wód podziemnych oraz osłona ujęć wód podziemnych. 

 

Monitoring krajowy 

Na terenie gminy Piekoszów nie ma wyznaczonych studni pomiarowych wchodzących 

w skład sieci krajowej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych. 

Monitoring regionalny 

Na terenie gminy Piekoszów zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe wchodzące  

w skład sieci regionalnej monigoringu jakości zwykłych wód podziemnych. Jest to ujęcie  

w Miedziance i Jaworzni. 

Studnie te ujmują wody podziemne związane z utworami wapiennymi dewonu. 

Generalnie wody poziomu dewońskiego w regionie świętokrzyskim charakteryzują się bardzo 

dobrą jakością. 
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Wody te mieszczą się w klasie jakości Ib według klasyfikacji PIOŚ. Spełniają również 

wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada  2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 

1718). Nadaje się do konsumpcji bez uzdatniania. 

Wody podziemne wymagają szczególnej ochrony, zarówno ze względu na ich 

ograniczone zasoby jak i podatność na zanieczyszczenia. Duże zagrożenie dla jakości wód 

podziemnych stanowią ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych 

w miejscowościach nieskanalizowanych, a takich w gminie Piekoszów na dzień dzisiejszy jest 

przeważająca większość. 

Wody podziemne w rejonie Piekoszowa, związanie z utworami jury bądź dewonu są 

szczególnie narażone na zanieczyszczenia, ze względu na niewielką izolację od powierzchni, 

bądź jej całkowity brak – wychodnie utworów na powierzchnię. 

Dla ochrony ilościowej i jakościowej wód podziemnych wskazane jest podjęcie 

następujących działań: 

1. Wprowadzanie obowiązku badania jakości wody w wydawanych pozwoleniach 

wodnoprawnych. 

2. Egzekwowanie obowiązku opomiarowania ilości wody poszczególnych odbiorców 

indywidualnych. 

 

4.4. Działania na rzecz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Głównym zadaniem gospodarki wodnej jest ochrona wód zarówno powierzchniowych 

jak i podziemnych przed zanieczyszczeniem, racjonalne i oszczędne gospodarowanie 

zasobami oraz systematyczne zwiększanie retencji powierzchniowej oraz poprawa ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Ochrona wód to zespół środków i ograniczeń (naukowych, technicznych  

i legislacyjnych) w użytkowaniu terenu, które gwarantują stałe utrzymywanie możliwości 

poboru wód dobrej jakości (ochrona jakościowa) w ilości nieprzewyższającej obliczonych 

zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia – oszczędzanie 

zasobów (ochrona ilościowa).  

Ochronę zasobów wodnych dzielimy na ochronę bierną i ochronę czynną. Ochrona 

bierna polega na przestrzeganiu zakazów. Służą temu odpowiednie regulacje prawne, które 

obejmują ograniczenie różnorodnych działań mogących wpływać negatywnie na jakość wód. 



 45 

Zwykle polega ona na ustanawianiu stref ochronnych. Ujęcia komunalne na terenie gminy 

Piekoszów, z których pobierana jest woda dla zaopatrzenia ludności mają wyznaczone  strefy 

ochrony bezpośredniej, o wymiarach 10 x 10 m.  Każda z nich jest ogrodzona i zamknięta. Nie 

ma wyznaczonych stref ochrony pośredniej, które są znacznie większe, co wynika 

 z uwarukowań budowy geologicznej na danym terenie.. Wyznaczenie takiej strefy wiąże się 

często z dużymi kosztami, gdyż ze względu na wszelkiego rodzaju zakazy, które się ustanawia 

w tych strefach, może dochodzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami do żądania 

odszkodowań  od właścicieli gruntów i posesji zlokalizowanych w obrębie stref. Na dzień 

dzisiejszy nie ma potrzeby utworzenia stref ochrony pośredniej dla ujęć komunalnych 

funkcjonujących w gminie Piekoszów. Postępująca budowa kanalizacji w gminie  

i przyłączanie kolejnych gospodarstw do niej,  znacznie przyczynia się do eliminowania 

ewentualnych źródeł zanieczyszczenia zbiorników  wód podziemnych, poprzez  ograniczanie 

niekontrolowanych zrzutów ścieków z przydomowych szamb, bezpośrednio do ziemi.  

W bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód podziemnych nie występują również zakłady, które 

mogły by prowadzić do zanieczyszczenia tych ujęć.       

Ochrona czynna jest realizowana przez wykonywanie nakazów. Zwykle wiąże się to  

ze stosowaniem środków technicznych, których celem jest usunięcie przyczyn zanieczyszczeń, 

oczyszczanie i uzdatnianie wód. 

Niezwykle ważnym elementem czynnej i biernej ochrony wód jest monitoring, który 

spełnia rolę ostrzegawczą, prewencyjną i służy prognozowaniu.  

Stan czystości wód powierzchniowych oceniany jest wg trzystopniowej klasyfikacji 

śródlądowych wód powierzchniowych wraz z normami dopuszczalnymi wskaźników 

zanieczyszczeń, ustanowionymi rozporządzeniem resortowego ministra. 

Na terenie gminy Piekoszów brak jest punktów pomiarowych badania wód w rzece. 

Wyznaczony punkt w Bocheńcu na rzece Łososina, przy ujściu do Białej Nidy zlokalizowany 

jest poza granicą gminy Piekoszów. Rzeka Łososina klasyfikuje się w II klasie czystości. Na 

taki stan czystości tej rzeki mają wpływ azotyny, fosfor ogólny, HzT chromowe Cr oraz miano 

Coli. Przyczyną zanieczyszczenia rzek i zbiorników wodnych są między innymi 

odprowadzane do nich nieoczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki komunalne  

i przemysłowe. 

Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są  

w dalszym ciągu ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych  

w miejscowościach nieskanalizowanych. Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych 
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są obciążone dużym ładunkiem zanieczyszczeń, a po wybraniu ze zbiorników znaczna ich 

część trafia w miejsca przypadkowe, np. cieki wodne, rowy przydrożne, pola czy lasy.  

Obecnie obowiązujące przepisy prawa dają możliwość kontroli wywożonych szamb. 

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie każdy wójt i burmistrz może 

mandatować rachunki za wywóz szamb. 

Zagrożenia dla jakości wód związane są również ze stosowaniem nawozów sztucznych 

i chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe gromadzenie odpadów. Na skutek 

wypłukiwania z nich zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne, stanowi to duże zagrożenie 

dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W gminie Piekoszów brak jest 

intensywnych upraw rolnych, związanych ze stosowaniem dużej ilości nawozów, tak więc nie 

zachodzi niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych nawozami..  

Innym ważnym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych są 

ścieki deszczowe, które spłukując powierzchnie dopływają do odbiorników wraz z niesionymi 

zanieczyszczeniami, środki chemiczne stosowane w okresie zimowego utrzymania dróg. Nie 

bez znaczenia są zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z transportu, 

magazynowania i dystrybucji paliw. Każda z nowobudowanych lub modernizowanych stacji 

paliw posiada urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych. Właściwa eksploatacja 

zainstalowanych urządzeń będzie miała decydujący wpływ na ograniczenie zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych, a prowadzony monitoring umożliwi wczesne wykrycie zagrożenia.  

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych powinna być jednym z priorytetów 

zadań gminy.  

Tab. 7 

Cel lub działania  
Przyjęte w „Strategii rozwoju gminy” 

Zadania 

Zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych 

1. Egzekwowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie 
zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. System karania za nielegalne zrzuty ścieków z szamb i gnojowicy 
do rowów i na pola. 

 

Głównymi kierunkami w zakresie ochrony wód w Polsce są działania wynikające z „II 

Polityki Ekologicznej Państwa” oraz wdrożenia przez Polskę dyrektyw Unii Europejskiej w 

Obszarze „Środowisko , min. Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej 

gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków 

z niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed 
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niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 

ma na celu wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG i spełnienie jej wymagań.        

 

4.5. Określenie potrzeb w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji  

i systemu oczyszczania ścieków 

 

Budowa wodociągów w gminie Piekoszów w zasadzie została zakończona. 100 % 

sołectw jest zwodociągowana. Na początku realizacji jest kanalizacja sanitarna. Obejmuje 

około 22 % sołectw w gminie. 

Dla przystosowania gospodarki wodnej w województwie do obowiązujących wymagań 

i przepisów prawnych „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” 

wyznaczył konieczność osiągnięcia następujących celów priorytetowych, uwzględniających 

kryteria zrównoważonego rozwoju: 

1. uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych poprzez budowę  

i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, 

2. skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną 

racjonalizacją struktury ich zużycia, 

3. przejście na całościowe gospodarowanie zasobami wodnymi, realizowane  

w układzie zlewniowym, 

4. poprawa ochrony przeciwpowodziowej, 

5. osiągnięcie zamierzeń programu małej retencji, 

 

Dla gminy Piekoszów najistotniejszymi działaniami, warunkującymi realizację 

wytyczonych celów będą: 

� w najbliższym okresie czasu, na lata 2004 – 2006: 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji i planów miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego warunkujących pozyskanie środków 

pomocowych UE dla zadań planowanych do realizacji w tym okresie, 

− porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez kontynuowanie budowy 

kanalizacji, 
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− kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do gminnej sieci 

kanalizacyjnej, 

− likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, 

− respektowanie linii zalewów w planach zagospodarowania przestrzennego, 

− wyznaczenie stref dopuszczalnej zabudowy na terenach zalewowych. 

� w perspektywie do 2010 r.: 

− podłączenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do 

gminnej sieci kanalizacyjnej 

Realizacja wytyczonych przez „Program ochrony środowiska dla gminy Piekoszów” 

celów strategicznych gospodarki wodnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wielu 

przypadkach uwarunkowana jest realizacją zadań związanych z zarządzaniem zasobami 

wodnymi dla obszaru kraju, dorzeczy i regionów wodnych: 

� w zakresie retencji powierzchniowej, ochrony przeciwpowodziowej  

oraz korzystania z wód regionu wodnego – opracowaniem przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej planu gospodarowania wodami  

na obszarze państwa z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 

przygotowaniem projektu planu ochrony przeciwpowodziowej, 

 

� opracowania analizy stanów zasobów wodnych oraz stanu ochrony przed powodzą 

w regionie wodnym, warunków korzystania z wód regionu wodnego, projektów 

planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, analizy ekonomicznej 

gospodarowania wodami w regionie wodnym – Dyrektorzy Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej, 

� sporządzenia przez RZGW wykazów: 

− wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości 

wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

− wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych,  

a w szczególności do kąpieli, 

− wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków  

i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb, 

− wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
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5. Mała retencja 

5.1. Stan istniejący 

 

Na terenie gminy Piekoszów, na dzień dzisiejszy brak jest naturalnych lub sztucznych 

zbiorników wodnych. Istnieją natomiast 2 stawy rybne. Obydwa zlokalizowane są  

w Wincentowie.   

 

5.2. Możliwość zwiększenia retencji wody powierzchniowej 

 

Pierwszy program małej retencji uwzględniający możliwość budowy zbiorników wód 

powierzchniowych przedstawiony został w 1997 r. w opracowaniu pod nazwą „Program małej 

retencji woj. kieleckiego”.  

Zaprojektowano w nim 29 zbiorników, z których realizację 4 przewidywano do 2015 r. 

W gminie Piekoszów zaprojektowano 5 zbiorników, w tym 1 do realizacji do 2015 r. 

pozostałe 4 po 2015 r.. 

 

 

Tab. 8 Program budowy zbiorników 

Realizacja 
L.p. 

Nazwa 
zbiornika 

Powierzchnia 
zbiornika 

[ha] 
Rzeka 

do 2015 r. po 2015 r. 
Uwagi 

1. Wierna Rzeka 95,0 Łososina x  

Obejmuje swym 
zasięgiem gminę 

Łopuszno, 
Strawczyn, 
Piekoszów 

2. Rożnisko 87,0 Łososina  x  

3. Łosienek 30,5 Czarne Stoki  x  

4. Brynica Dwór 47,0 Ciek od 
Porzecza 

 x  

5. Podzamcze 
Piekoszowskie 

30,0 Ostróżek  x  

 

Program ten był weryfikowany i nie został zatwierdzony do realizacji. 

Obecnie realizowany jest „Program małej retencji dla województwa 

świętokrzyskiego”, który zakłada budowę i rozbudowę 87 zbiorników. 
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Program ten  uwzględnia budowę zbiornika ”Wierna Rzeka”, który zlokalizowany jest 

na granicy gmin Łopuszno, Strawczyn i  Piekoszów. 

W strategii rozwoju powiatu kieleckiego projektuje się realizację zbiorników 

nieuwzględnionych w programie małej retencji województwa świętokrzyskiego. 

Zakłada się w niej budowę zbiornika retencyjnego „Wierna Rzeka” – rzeka Łososina. 

Założono, że w 50 % zbiorniki te będą realizowane ze środków własnych gminy. Pozostałe 

środki należy pozyskać, min. z funduszy unijnych. 

Zbiorniki retencyjne wyrównują przepływy w rzekach ora zmniejszają nieużyteczne 

odpływy wód. Wpływają ponadto na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, 

podnoszą walory krajobrazowe. Są to zbiorniki wielofunkcyjne – spełniają funkcję zbiornika 

retencyjnego, rekreacyjnego i zarazem przeciwpowodziowego. 

 

6. Ochrona przed powodzią 

6.1. Wskazanie terenów zagrożonych powodzią 

 

Zgodnie z Art. 82 ustawy Prawo wodne obszary zagrożone powodzią obejmują: 

� obszary nieobwałowane, narażone na niebezpieczeństwo powodzi (zgodnie z ustawą 

Prawo wodne dla obszarów tych Dyrektor właściwego RZGW sporządzi studium 

określające m.in.: granice obszarów bezpośredniego zagrożenia uwzględniające 

częstotliwość występowania powodzi, ukształtowanie dolin rzecznych i tarasów 

zalewowych, strefę przepływów wezbrań powodziowych, tereny zagrożone 

osuwiskami oraz depresyjne i bezodpływowe), do czasu opracowania ww. studium w 

akcji powodziowej uwzględnia się obszary określone w operacie 

przeciwpowodziowym dla byłego woj. kieleckiego z 1989 r., skorygowane decyzją 

Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 17.04.2001 r.. 

Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej  

i samorządowej. W województwie świętokrzyskim nadal obowiązuje Rozporządzenie 

Wojewody Kieleckiego Nr 11/92 z dn.21.12.1992 r. dotyczące gospodarki na terenach 

zalewowych rzek nieobwałowanych. Głównym kierunkiem działań w tym zakresie będzie 

ograniczanie i eliminowanie zabudowy z obszarów zagrożonych osiągane poprzez: 

� uwzględniania zasięgu tych obszarów oraz obowiązujących w ich obrębie warunków 

ochrony przeciwpowodziowej w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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miast i gmin, planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenów, 

� uzgadniania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów w zakresie problematyki 

przeciwpowodziowej z Dyrektorem właściwej RZGW i Wojewodą. 

 

6.2. Niezbędne działania dla ochrony przeciwpowodziowej 

 

Dla ochrony przeciwpowodziowej (ochrona ludzi i mienia) konieczne jest zachowanie 

i tworzenie wszelkich systemów retencji wód z rezerwą powodziową, realizację nowych,  

odpowiednie kształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodzią 

oraz działania organizacyjne mające na celu: 

� obserwację przepływów i wczesne ostrzeganie, 

� szczegółowe rozpoznanie miejsc szczególnie zagrożonych powodziami, 

� dokonywanie wiosennych przeglądów urządzeń wodnych, rowów, przepustów, 

studzienek ściekowych oraz podejmowanie prac mających na celu udrażnianie  

w/w obiektów, 

� zapewnienie technicznych środków łączności radiowo – telefonicznej w gminie. 

 

W planowaniu ochrony przeciwpowodziowej oraz w działaniach operacyjnych  

na szczeblu gminy niezbędne jest utrzymanie systemów melioracji w odpowiednim stanie 

(drożność) i umożliwiającym szybkie odprowadzenie wód powodziowych, z uwzględnieniem 

potrzeb ochronnych całej zlewni, a nie tylko gminy czy powiatu. Stąd konieczne jest ścisłe 

powiązanie lokalnych planów ochrony przeciwpowodziowej z planami i strategiami 

przygotowanymi dla zlewni lub dorzecza. Ważna będzie również edukacja i informacja 

przeciwpowodziowa. Mieszkańcy i użytkownicy terenów zagrożonych powinni być 

systematycznie informowani o: 

� potencjalnym i rzeczywistym zasięgu powodzi, 

� lokalnym systemie ochrony przeciwpowodziowej, 

� właściwych sposobach zachowania się podczas powodzi, 

� metodach zabezpieczenia się w tym okresie, 

� metodach zabezpieczenia budynków przed powodzią, 

� metodach likwidacji jej skutków. 
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Na niebezpieczeństwo powodzi na obszarze gminy Piekoszów narażone są 

miejscowości: Brynica, Szczukowice, Górki Szczukowskie, Wesoła, Łosienek, Łosień. 

Jednym z warunków minimalizacji zagrożenia powodziowego jest zwiększenie retencji 

zbiornikowej, która jest zbyt mała i nie pozwala na znaczące wyrównanie odpływów. Służyć 

one będą także kształtowaniu zasobów wodnych głównie na terenach wiejskich, w tym 

rolniczych i leśnych jak też cennych przyrodniczo predysponowanych do aktywizacji turystyki 

i rekreacji. Wszystkie działania zmierzające do jej zwiększenia powinny być realizowane  

w odniesieniu do realizowanego już „Programu małej retencji dla województwa 

świętokrzyskiego” oraz powiatu kieleckiego. 

Wykonanie specjalistycznych operatów weryfikujących braki rozpoznania zasięgu 

terenowego ewentualnych zagrożeń powodziowych na obszarze gminy. Jeśli takie zagrożenia 

zostaną udokumentowane należy wyeliminować możliwość dopuszczenia lokalizacji nowej 

zabudowy i kolizyjnego zagospodarowania w granicach terenów zalewowych – stosowanie  

do wymogów określonych w operatach i w przepisach szczegółowych. 

Sprawny system zabezpieczeń przeciwpowodziowych – cel szczegółowy – operacyjny 

Strategii ekorozwoju gminy Piekoszów. 

 

7. Lesistość 

 

Podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi zagadnienia gospodarki leśnej są: 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 56, poz. 679), z późniejszymi 

zmianami. 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273) 

• Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2080/92 EWG 

 

7.1. Charakterystyka stanu istniejącego z podziałem na lasy państwowe  

i prywatne 

 

W gminie Piekoszów lasy zajmują 1 644 ha, co stanowi 16, %, przy średniej lesistości 

kraju 28,3 %. Lesistość gminy jest wyjątkowo niska. 
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Dominującą formą własności są lasy niepaństwowe – 1 387 ha, w tym 59 ha to 

własność gminy, zaś  lasy państwowe należące do Nadleśnictwa Kielce, to  257 ha. Na terenie 

gminy wszystkie wspólnoty mają łącznie 290 ha.  

Lasy niepaństwowe są własnością indywidualnych posiadaczy w sołectwach Gałęzice, 

Janów, Jaworznia, Łaziska, Piekoszów, Rykoszyn, Szczukowskie Górki, Szczukowice, 

Wesoła i Zajączków. W Zajączkowie 139 ha lasu stanowi własność wspólnoty gruntowo – 

leśnej. Strukturę siedliskową oraz skład gatunkowy drzewostanów ukształtowały lokalne 

warunki glebowe, wilgotnościowe i klimatyczne. Przeważają siedliska ubogie. Gatunkiem 

dominującym jest sosna zajmująca 87,5 % powierzchni, pozostałą część zajmują brzoza  

(5,3 %), olcha (3,2 %), jodła (1,6 %), dąb (0,6 %), osika i wierzba (0,6 %) oraz grab (0,4 %). 

Przeważają drzewostany młodsze do lat 60 (81,6 % powierzchni). 

Główne zagrożenia i problemy w zakresie lesistości: 

• Zbyt duże rozdrobnienie kompleksów leśnych, powodujące przerwanie ciągłości 

naturalnych ekosystemów leśnych i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, będących 

ostoją dla dziko żyjącej fauny. 

• Uszkodzenia drzewostanów oraz słaba ich kondycja zdrowotna, będąca skutkiem 

oddziaływania zanieczyszczonego powietrza gazami, pyłami przemysłowymi. 

• Niedostateczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

• Nikły procent i słabe tempo zalesień i zadrzewień śródpolnych. 

 

Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych 

Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych w Powiecie kieleckim oparte 

zostały głównie na „Wojewódzkim programie zwiększania lesistości na lata 2000 – 2020”. 

Program ten ustalił 14 gmin województwa świętokrzyskiego, z których 5 należy  

do Powiatu kieleckiego. Pod uwagę wzięto następujące kryteria: udział gleb najsłabszych, 

rzeźba terenu, potrzeby ochrony wód podziemnych, zagrożenia erozją wodną, niska lesistość, 

deficyt wody, obszary chronione, zlewnie chronione, obszary rekreacyjne, zagrożenia 

warunków życia ludności. 

Jako gminy Powiatu kieleckiego o wysokich preferencjach zalesieniowych 

wytypowano: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Piekoszów, Raków. 

 

Działania na rzecz ochrony terenów leśnych i poprawy ich stanu w gminie Piekoszów: 

• Objęcie ochroną obszarów leśnych i zespołów zadrzewień i zakrzewień śródpólnych. 
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• Wprowadzanie dolesień i zadrzewień na gruntach o niskiej bonitacji z udziałem 

rodzimych gatunków drzew. 

• Prowadzenie na bieżąco prac pielęgnacyjnych. 

• Łączenie drobnych obszarów leśnych w duże kompleksy. 

• Objęcie terenów przeznaczonych do zalesień ochroną przed innym 

zagospodarowaniem  

 

Działania priorytetowe: 

• Zwiększenie lesistości na terenie gminy do roku 2010 i w dalszej perspektywie. 

• Ujęcie granicy polno – leśnej, określonej w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin w nowej edycji planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

• Wspomaganie działań wynikających z planów urządzenia lasów wszystkich form 

własności jak m.in.: 

− powiększanie zasobów leśnych  

− powiększania różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, 

gatunkowym i ekosystemowym, m.in. poprzez wprowadzanie gatunków 

rodzimych, przebudowę monokultur itp. – działania ciągłe. 

• Utrzymanie wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich korzystnego oddziaływania  

na środowisko (zwiększenie funkcji glebochronnej i wodochronnej  

oraz klimatotwórczej). 

• Powszechną i ciągłą ochronę lasów przed wyłączeniem z użytkowania leśnego 

(zagospodarowanie lasów na cele nieleśne w planach miejscowych może być 

dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i przy braku innych rozwiązań 

przestrzennych) – działania ciągłe. 

• Systematyczne porządkowanie ewidencji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia 

gruntów zalesionych – działania ciągłe. 

• Zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

Państwa (lata 2004 – 2010). 
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7.2. Wskazanie terenów pod zalesienie 

 

Na obszarze gminy Piekoszów pod zalesienie wytypowano 978,5 ha. Zakłada się,  

że będzie to następowało sukcesywnie, do 2010 r.. 

 

Tab. 9 Użytki rolne pod zalesienie w gminie Piekoszów 

L.p. Sołectwo 
Powierzchnia gruntów do 

zalesienia 
 [ha] 

1. Bławatków 5,20 

2. Gałęzice 33,54 

3. Jaworznia 24,28 

4. Lesica 36,99 

5. Łosień 3,50 

6. Łosienek 40,63 

7. Łubno 55,90 

8. Micigózd 68,42 

9. Piekoszów 15,00 

10. Rykoszyn 99,78 

11. Skałka 11,59 

12. Szczukowice 1,74 

13. Wesoła 21,01 

14. Wincentów 54,29 

15. Zajączków 506,60 

RAZEM 978,47 
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8. Rekultywacja terenów zdegradowanych 

 

Tereny zdegradowane na obszarze gminy Piekoszów związane są z eksploatacją  

i przetwórstwem surowców skalnych.  

Intensywna eksploatacja złóż narusza naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje 

szereg zmian w środowisku naturalnym oraz prowadzi do trwałych przekształceń powierzchni 

terenu, powstanie wyrobisk, hałd, obniżenie poziomu wód podziemnych w przypadku 

odwadniania.  

Eksploatacja wapieni na kopalni Ostrówka doprowadziła do wytworzenia się leja 

depresji, jak również zaniku wody w górnym biegu rzeki Hutki. 

W przypadku eksploatacji surowców mineralnych, bez względu na wielkość 

wydobycia określany jest każdorazowo kierunek rekultywacji, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w dokumentacjach zezwalających na wydobycie. Obowiązek rekultywacji 

zawsze ciąży na zakładzie eksploatującym złoże. Wynika to z przepisów prawa geologicznego 

i górniczego. Po zakończeniu rekultywacji na wniosek Zakładu, pozytywnie zaopiniowany 

przez Wójta gminy i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, właściwy organ 

administracyjny wydaje decyzję o zakończeniu rekultywacji gruntów. 

Do degradacji terenu przyczynia się również nielegalna „dzika” eksploatacja piasku  

i innych surowców mineralnych. Niekontrolowane wydobycie, powstawanie wyrobisk  

i osuwisk, stanowi zagrożenie nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale może również 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Takie tereny są również 

wykorzystywane do nielegalnego składowania śmieci. 
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Tab. 11. CELE I ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

OCHRONA I ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI (CEL GŁÓWNY) 

Integracja 
aspektów 
ekologicznych z 
planowaniem 
przestrzennym 

Wprowadzenie 
odpowiednich 
procedur 
lokalizacyjnych 
chroniących tereny 
cenne przyrodniczo 
przed 
przeinwestowaniem 

do 2008 r. aktualizacja miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem 
tworzenia obszarów funkcjonalnych chroniących 
obszary cenne przyrodniczo 
 
W 

Ustawa o samorządzie 
gminy, 
 
 
 
 
Ustawowa o ochronie 
przyrody 

gmina  budżet gminy 2008 

do 2005 r. sporządzenie gminnego programu rozwoju 
i pielęgnacji zieleni trwałej 
 
W 

Ustawa o samorządzie 
gminy, 
 
Ustawowa o ochronie 
przyrody 

gmina, 
 
organizacje 
pozarządowe, 
 
mieszkańcy 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy program 
ciągły 

Podniesienie 
walorów 
przyrodniczych i 
estetycznych 
gminy 

„Zielona gmina”-
rozwój terenów 
zielonych dostępnych 
publicznie 

w każdym roku dokonanie nasadzeń co najmniej 200 
sztuk zieleni trwałej 

  1 000 zł budżet gminy  
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

do 2005 r. opracowanie programu nasadzeń 
roślinności śródpolnej 
 
W 

Ustawa o ochronie 
przyrody, 
 
Ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i 
leśnych 

gmina, 
 
 
 
właściciele 
gruntów rolnych 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 2005 Rozwijanie i 
tworzenie nowych 
pasów zieleni 
śródpolnej 

do 2005 r. upowszechnienie wśród rolników w gminie 
korzyści ekologicznych wynikających z nasadzeń 
śródpolnych 
 
K 

j.w.  1 000 zł 
rocznie 

 2005 

 

Ochrona prawna 
terenów 
zadrzewionych i 
cennych przyrodniczo 

do 2005 r. rozpoznanie terenu gminy pod kątem 
ustanowienia parków gminnych, użytków 
ekologicznych i in. 
 
W 

Ustawa o ochronie 
przyrody, 
 
Ustawa o samorządzie 
gminy 

gmina 1 000 zł 
rocznie 

 
 
 

budżet gminy 2005 

 stworzenie nowego publicznego terenu rekreacji i 
wypoczynku 
 
W 

Ustawa o samorządzie 
gminy 

gmina, 
 
 
 
gospodarstwa 
rybackie 

20 000 zł 
 
 
 
 

budżet gminy 
 
 
 
koła 
wędkarzy 
PZW 

2005 Zwiększenie 
oferty 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
gminy 

Ekologiczne ścieżki 
rekreacyjne 

do 2006 r. wytyczenie i zagospodarowane co najmniej 
dwóch tras turystyki pieszej, rowerowej i konnej o 
walorach edukacji ekologicznej 

Ustawa o ochronie 
przyrody, 
 
Ustawa o samorządzie 
gminy 

gmina, 
 
 
organizacje 
pozarządowe 

10 000 zł 
 
 
 

budżet gminy 
 
 
budżet 
powiatu 

2007 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

coroczne uczestnictwo młodzieży szkolnej w akcjach 
porządkowych na terenie gminy (m. in. w sprzątaniu 
świata) 
 
W 

Ustawa o ochronie 
przyrody, 
 
Ustawa o utrzymaniu 
porządku i czystości 
w gminach 

gmina (szkoły), 
mieszkańcy, 
zakłady pracy 
 
org. ekologiczne 

wkład 
rzeczowy 

gminy 
 

3 000 zł 

budżet gminy program 
ciągły 

 Projekt „Czysta 
gmina” 

do końca 2004 r. przygotowanie nowego regulaminu 
dotyczącego porządku i czystości w gminie oraz 
zasad jego egzekwowania 
 
W 

Ustawa o utrzymaniu 
porządku i czystości 
w gminach 

komisje i Rada 
Gminy 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 2004 

Dbałość o tereny 
znajdujące się pod 
ochroną 

Rezerwaty przyrody 
istotnym elementem 
zrównoważonego 
rozwoju 

do 2005 r. podjęcie działań zaleconych w istniejących 
planach ochrony rezerwatów 
 
K 

 
 
 
 
Ustawa o ochronie 
przyrody 

Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody 
 
 
 
gmina 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet 
wojewody, 
 
 
 
 
budżet gminy 

program 
ciągły 

Zwiększenie 
retencji na terenie 
gminy 

 budowa zbiornika na rzece Łososinie   wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet 
wojewody 

do 2015 

 
 



 60 

 

CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

GLEBY 

OCHRONA GLEBY (CEL GŁÓWNY) 

do 2005 r. rozpoczęcie działań mających na celu 
propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 
 
K 

Ustawa o nawozach i 
nawożeniu, 
 
Ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i 
leśnych 

gmina, 
 
 
ODR 

1 000 zł 
 
 

budżet ODR program 
ciągły 

okresowe monitorowanie zasobności gleb 
 
K 

j.w. gmina wkład 
rzeczowy 

gminy 

rolnicy program 
ciągły 

Zapobieganie 
skażeniu i 
degradacji gleb 
użytkowanych 
rolniczo 

Właściwe rolnicze 
użytkowanie gleb 

do końca 2004 r. ustalenie procedury kontrolnej, 
monitoringu postępowania z opakowaniami po 
nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin 
 
K 

j.w. j.w. wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 
 
 
 
PIH 

raz w roku 
 
 
 

program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

 Budowa płyt 
obornikowych i 
budowa zbiorników na 
gnojówkę i gnojowicę 

do 2005 r. podjęcie masowej akcji edukacyjnej 
poprzez dostarczenie do każdego gospodarstw 
rolnego ulotek na temat potrzeby budowania płyt 
obornikowych lub zbiorników na gnojowicę 
 
K 

Ustawa o nawozach i 
nawożeniu 

ODR, 
 
 
gmina 

500 zł 
rocznie 

 

budżet gminy 
 
 
ODR 

2008 

do 2005 r. ustalenie przy drogach co najmniej dwóch 
reprezentatywnych punktów pomiarowych 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina, 
 
 
WIOŚ, 
 
 
 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 
 

2004 Zapobieganie 
skażeniu i 
degradacji gleb 
przy trasach 
komunikacji 
samochodowej 

Rozpoznanie skali 
zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

co najmniej dwa razy w roku przeprowadzenie 
badania zanieczyszczenia gleb 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

WIOŚ, 
 
 
SChR 

1 000 zł 
rocznie 

 
(-) 

rolnicy 
 
 
budżet gminy 

program 
ciągły 

Racjonalne 
zagospodarowanie 
terenów o słabych 
glebach 

Identyfikacja gruntów 
i nieużytków do 
planowego zalesienia 

do 2008 r. wybranie i zalesienie gruntów kasy V, VI i 
nieużytków 
 
K 

Ustawa o przeznacz. 
gruntów rolnych do 
zalesienia 

właściciele 
gruntów, 
 
 
starostwo 
powiatowe 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet 
starostwa, 
 
 
fundusze 
leśne 

program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

GOSPODARKA ODPADAMI 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (CEL GŁÓWNY) 

Racjonalne 
zagospodarowanie 
odpadów 

Sporządzenie 
gminnego planu 
gospodarki odpadami 

do 30.06.2004 r. powstanie uaktualnionego 
dokumentu: gminnego planu gospodarki odpadami, 
obejmującego między innymi następujące zadania: 
 
• organizację segregacji, wywozu i utylizacji 

wszystkich rodzajów odpadów, 
 
 
• bezpieczne usuwanie odpadów szkodliwych dla 

zdrowia (łącznie z azbestem), 
 
 
• monitorowanie strumieni odpadów, 

prowadzenie szczegółowych pomiarów i 
dokumentacji. 

 
 
 
K 

Ustawa o odpadach, 
 
 
 
Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina 
 
 
 
 
 

10 000 zł 
 
 
 
 

budżet gminy 
 
 

2004 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

WODY 

OCHRONA WÓD (CEL GŁÓWNY) 

Zapobieganie skażeniu 
wód gruntowych i 
powierzchniowych 

Zadania i cele realizacyjne są takie same jak w celu: 
• Właściwe rolnicze użytkowanie gruntów 
• Budowa płyt obornikowych i budowa 

zbiorników na gnojowicę 
 
K 

     

kontrola postępowania ze ściekami na posesjach 
nieskanalizowanych 
 
W + K 

Ustawa o utrzymaniu 
porządku i czystości 
w gminach 

gmina, 
 
 
ZUK 

wkład 
rzeczowy 

ZUK 

budżet gminy 
 
 
ZUK 

program 
ciągły 

Ochrona 
jakościowa wód 

Kontrola gospodarki 
ściekowej 

do 2005 r. inwentaryzacja źródeł spływu wód 
deszczowych na terenie gminy 
 
W + K 

Ustawa Prawo wodne, 
 
 
 
 
Ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 

Wojewódzki 
Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń 
Wodnych, 
 
 
zarządca dróg 

4 000 zł budżet 
gminy, ZUK 

2005 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

 do 2006 r. prawne uregulowanie warunków spływu 
wód deszczowych 
 
K 

Ustawa Prawo wodne j.w. + 
 
właściciele 
cieków 

10 000 zł budżet 
gminy, 
właściciele 
cieków 

2006  

Ochrona wód rzeki 
Lubrzanki i Bobrzy 

dążenie do utworzenia z 2006 r. międzygminnego 
związku celowego zlewni rzeki Łososina 
 
K 

Ustawa Prawo wodne 
 
Wodna Dyrektywa 
Ramowa 
 
Ustawa o samorządzie 
gminnym 

sygnatariusze 
Porozumienia 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet 
gminy, 
 
sygnatariusze 
Porozumienia 

program 
ciągły 

systematyczne zwiększanie liczby zakładanych 
zbiorników retencyjnych 
 
K 

Ustawa Prawo wodne 
 
Ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i 
leśnych 

właściciele 
gruntów, gmina 

 FOGR, 
budżet 
sejmiku 
wojew. 
 
rolnicy 

program 
ciągły 

Zapobieganie 
deficytom wody 

Zwiększenie 
dyspozycyjnych 
zasobów wody 

systematyczna konserwacja istniejącej sieci 
melioracyjnej 
 
K 

Ustawa Prawo wodne spółki wodne,  
 
 
właściciele 
gruntów rolnych 

20 000 zł 
rocznie 

budżet 
gminy, 
 
spółki wod. 

program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

Działania w zakresie 
ochrony jakości wód 
podziemnych 

przeanalizowanie konieczności utworzenia obszarów 
ochronnych 
 
W 

Ustawa Prawo wodne, 
 
Ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 

gmina, ZUK 
 
 
 
 
 
 

5 000 zł 
 
 
 
 
 

budżet 
gminy, 
 
 
 
 
ZUK 

2006 

działania edukacyjne w celu racjonalizacji zużycia 
wody 
 
W 

j.w. gmina, ZUK 500 zł 
rocznie 

budżet gminy program 
ciągły 

Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 
wodnymi 

Zarządzanie 
gospodarką 
wodnokanalizacyjną 
na terenie gminy 

do 2006 r. racjonalizacja taryf za ścieki i kanalizację 
 
W 

j.w. gmina, 
 
 
 
ZUK 

wkład 
rzeczowy 
gminy, 
ZUK 

budżet 
gminy, 
 
 
ZUK 

2006 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

pełne zwodociągowanie gminy 
 
 
 
 
W 

Ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 

ZUK, gmina  budżet 
gminy, 
 
 
 
 
 
fundusze 
strukturalne 

2006 Zapewnienie dobrej 
jakościowo 
infrastruktury 
wodnokanalizacyjnej 

Rozbudowa 
infrastruktury 
wodnokanalizacyjnej 

do 2008 r. zapewnienie możliwości podłączenia do 
sieci kanalizacji sanitarnej do 50 % miejscowości 
gminy 
 
 
 
W 

j.w.  
 
 
 
 
 
 
gmina 

 budżet 
gminy, 
 
 
mieszkańców 
 
 
fundusze 
strukturalne 

2008 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

OCHRONA POWIETRZA (CEL GŁÓWNY) 

do 2006 r. opracowanie systemu przekazywania 
władzom gminy przez WIOŚ wyników pomiarów 
emisji gazów i pyłów z lokalnych źródeł 
 
 
 
W + K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

podmioty 
emitujące gazy i 
pyły 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 
marszałka 

2006 

budowa sieci gazowej Ustawa o samorządzie 
gminnym 

gmina, 
 
 
 
 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet 
gminy, 
 
fundusze 
strukturalne 

program 
ciągły 

Ograniczenie 
emisji gazów i 
pyłów 

Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom 
powietrza 

działania edukacyjne na rzecz zmiany nośnika energii 
używanego do celów grzewczych w gospodarstwach 
indywidualnych 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina, 
 
szkoły, 
 
organizacje 
pozarządowe 
 
lokalne media 

1 000 zł 
rocznie 

budżet gminy 
(gminny 
fundusz 
ochrony 
środowiska) 

program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

do końca 2006 r. rozpoznanie wielkości emisji 
pochodzenia komunikacyjnego 
 
 
 
 
W + K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina, WIOŚ wkład 
rzeczowy 

gminy 

WIOŚ 2006  Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom 
powietrza ze źródeł 
komunikacyjnych 

okresowe badanie poziomu zanieczyszczeń 
komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 760 
z Kielc do Piekoszowa i Łopuszna 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

Zarząd Dróg 
Krajowych 

1 000 zł 
rocznie 

WIOŚ, 
budżet 
gminy 

program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I HAŁAS 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM I HAŁASEM (CEL GŁÓWNY) 

Ochrona przed 
promieniowaniem 

do 2006 r. zidentyfikowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego i prowadzenie ich aktualnego 
rejestru 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina 
 
 
WIOŚ 

wkład 
rzeczowy 
gminy i 
powiatu 

budżet 
gminy, 
powiatu 

2006 Rozpoznanie 
zagrożenia 
promieniowaniem 
i hałasem 

Ochrona przed 
hałasem 

do 2006 r. zidentyfikowanie źródeł hałasu i 
prowadzenie ich aktualnego rejestru 
 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

gmina 
 
 
WIOŚ 

wkład 
rzeczowy 
gminy i 
powiatu 

budżet 
gminy, 
powiatu 

2006 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ 

OCHRONA PRZED AWARIĄ (CEL GŁÓWNY) 

do 2005 r. uzyskanie informacji o poziomie 
zagrożenia poważną awarią przemysłową na terenie 
gminy i planach przeciwdziałania 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

WIOŚ, 
 
Powiatowy 
Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej, 
 
Państwowa 
Straż Pożarna 

wkład 
rzeczowy 
gminy i 
powiatu 

budżet 
gminy, 
powiatu 

31.12.2004 Zapobieganie 
awariom i ich 
skutkom 

Program zapobiegania 
awariom 

do 2005 r. uzyskanie informacji o postępowaniu na 
wypadek awarii komunikacyjnej na drodze 
wojewódzkiej nr 760 
 
 
 
 
K 

j.w. Państwowa 
Straż Pożarna 

wkład 
rzeczowy 

gminy 

Państwowa 
Straż 
Pożarna 

31.12.2004 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

INFORMACJA O ŚRODOWISKU I EDUKACJA EKOLOGICZNA 

KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW MIESZKAŃCÓW (CEL GŁÓWNY) 

do 2005 r. stworzenie systemu upowszechniania 
informacji o środowisku naturalnym i działaniach na 
rzecz jego ochrony 
 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 
 
 
 
Ustawa o dostępie do 
informacji publicznej 

Urząd Gminy wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 2005 Upowszechnienie 
wiedzy 
dotyczącej 
realizacji zasad 
zrównoważonego 
rozwoju w gminie 

„Poznaj swoje 
środowisko” 

publikacja i szeroka dystrybucja Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska oraz Gminnego Programu 
Gospodarki Odpadami 
 
 
 
W 

j.w. Urząd Gminy 3 000 zł budżet gminy 2004 

Zwiększenie 
potencjału 
kadrowego i 
technicznego do 
realizacji zadań z 
zakresu ochrony 
środowiska 

Rozwój kadr dla 
środowiska 

bieżące szkolenie pracowników UG i jednostek 
współpracujących w zakresie realizacji zadań z 
ochrony środowiska, w tym możliwości pozyskania 
funduszy strukturalnych UE 
 
 
 
W 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 
 

Urząd Gminy 2 000 zł budżet gminy program 
ciągły 
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CELE 
ŚREDNIO-

OKRESOWE 

PROGRAMY 
KRÓTKO-

OKRESOWE 
ZADANIA I CELE REALIZACYJNE 

PODSTAWA 
PRAWNA 

PODMIOTY 
REALIZUJĄCE 

SZACUN-
KOWE 

KOSZTY 

POTENCJ. 
ŹRÓDŁA 

FINANSO- 
WANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

  do końca 2004 r. zaplanowanie potrzeb kadrowych w 
gminie związanych z wdrażaniem Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami 
 
W 

j.w. Urząd Gminy wkład 
rzeczowy 

gminy 

budżet gminy 2004 

do roku 2004 opracowanie planu współpracy z 
przedstawicielami lokalnego biznesu na rzecz 
zachowania równowagi w rozwoju gminy 
 
 
K 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

Urząd Gminy, 
ODR, lokalna 
organizacja 
gospodarcza, 
banki 

wkład 
rzeczowy 

organizacji 

budżet 
organizacji 

2004 Zwiększenie 
udziału 
społeczności 
lokalnej w 
działaniach na 
rzecz ochrony 
środowiska 

Partycypacja 
społeczna w 
programach 
proekologicznych 

do końca 2004 r. tworzenie zasad udziału 
wolontariuszy w pracach związanych z utrzymaniem 
porządku i czystości w gminie 
 
 
W 

Ustawa Prawo 
ochrony środowiska 

Urząd 
Gminy/Rada 
Gminy, 
organizacje 
pozarządowe 

wkład 
rzeczowy 

organizacji 

budżet 
organizacji 

2004 

 

Uwaga: W – zadania własne gminy 

 K – zadania koordynowane przez gminę 
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9. Sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów programu ochrony 

środowiska 

Instrumenty prawno – ekonomiczne 

 

Obecnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska realizowane są przy pomocy 

instrumentów, głównie prawnych i finansowych. Również wdrażanie i egzekwowanie 

niniejszego „Programu ochrony środowiska gminy Piekoszów” będzie przebiegało  

z wykorzystaniem instrumentów prawnych i finansowych. 

 

Instrumenty prawne 

W polskim prawie ochrony środowiska, w najbardziej ogólnym ujęciu, można 

wyróżnić cztery następujące warstwy regulacji prawnej. 

Pierwsza warstwa regulacji prawnej o charakterze nadrzędnym w stosunku  

do pozostałych składników porządku prawnego to zasady konstytucyjne. 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku uznaje zasadę zrównoważonego rozwoju  

za podstawę działań w dziedzinie ochrony środowiska (art. 5).  

Dopuszcza pewne ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw ze względu na konieczność 

ochrony środowiska (art. 31 ust. 2). Nakłada ona na władze publiczne obowiązek zapobiegania 

negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4) oraz zobowiązuje 

władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne 

współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74 ust. 1, 2 i 4). W art. 74 ust. 3 przyznaje 

każdemu prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska oraz ustanawia obowiązek 

dbałości o stan środowiska i zasadę odpowiedzialności za spowodowanie pogorszenia jego 

stanu (art. 86). 

Druga warstwa to kompleksowa regulacja prawna ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. Pojęcie ochrony środowiska w ujęciu tej ustawy oznacza podjęcie lub 

zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. 

Ochrona ta wyraża się w szczególności w: 
 

− racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
 

− przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

− przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 
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Trzecia warstwa to przepisy szczególne, do których odsyła ustawa Prawo ochrony 

środowiska. Składają się na nią liczne akty prawne rangi ustawowej (ustawy, dekrety, 

rozporządzenia), regulujące szczegółowo te dziedziny ochrony środowiska, dla których  

ww. ustawa ustala tylko zasady ogólne. 

Czwarta warstwa regulacji prawnej to normy prawne sozologiczne, znajdujące się  

w licznych aktach prawnych rangi ustawowej, np. w przepisach ustawy o ruchu drogowym,  

w przepisach prawa budowlanego, itp.. W aktach tych zagadnienia ochrony środowiska 

regulowane są przy rozwiązywaniu innych problemów technicznych, organizacyjnych lub 

gospodarczych. 

 

Instrumenty prawne są pomocne przy: 

− definiowaniu pojęć „ekologiczne” – „nieekologiczne”, co uwarunkowane jest 

określeniem norm środowiskowych, 

− wymuszeniu działań w sytuacjach, gdy z uwagi na bezpieczeństwo nie można 

podmiotom gospodarczym pozostawić wolnego wyboru, 

− wymuszaniu działań, które są bardzo pożądane, a z powodu braku ich 

ekonomicznej opłacalności (np. w krótkim okresie) instrumenty ekonomiczne  

nie są w stanie zagwarantować realizacji. 

 

Do instrumentów prawnych stosowanych w Polsce należą m.in.: 

− normy emisji i imisji, 

− normy określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które pośrednio, 

mogą być pro- lub antyekologiczne, 

− przepisy określające uzyskanie koncesji na prowadzenie określonych typów 

działalności (np. pozwolenia wodno – prawne, koncesje na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złóż kopalin, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż), 

− przepisy nakazujące uwzględnienie wymogów ochrony środowiska: 

� przy projektowaniu, budowie, utrzymywaniu obiektów budowlanych, 

� przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

− przepisy regulujące przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 527 z późniejszymi zmianami), 
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− przyjęcie zasad ekorozwoju jako kryterium zagospodarowanie terenów (Ustawa  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. nr 80, poz. 717), 

 

Instrumenty ekonomiczne 

Instrumenty ekonomiczne to narzędzia finansowe, które pośrednio oddziałują na ceny 

(podatki, opłaty) lub kształtują ceny w sposób bezpośredni (opłaty usługowe). Należą do 

narzędzi regulacji pośredniej i zajmują szczególne miejsce w systemie zarządzania 

środowiskiem. 

 

Instrumenty ekonomiczne umożliwiają nakładanie dodatkowych obciążeń finansowych 

(opłaty, kary) bądź wspieranie działalności ochronnej podmiotów gospodarczych 

zanieczyszczających środowisko. Działania takie wpływają bezpośrednio na poziom wyniku 

finansowego osiąganego przez jednostki gospodarcze. Wysokość obciążeń jest ściśle 

uzależniona od poziomu dokonywanej emisji oraz od szkodliwości emitowanych substancji. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze automatycznie powoduje 

zmniejszenie obciążeń finansowych, ponoszonych przez te jednostki. 

Rynkowy charakter gospodarki sprawia, że podmiotom gospodarującym pozostawia 

się całkowitą swobodę wyboru w zakresie podjęcia lub zaniechania działań proekologicznych, 

w zależności od ich indywidualnej opłacalności. Brak reakcji podmiotów na stwarzane bodźce 

finansowe nie jest jednak pożądany. Dowodzi niewłaściwego określenia poziomu obciążeń 

finansowych nakładanych na podmioty gospodarcze z tytułu emisji zanieczyszczeń. 

Jako środek służący ochronie środowiska, przepisy prawne wprowadziły normy 

korzystania ze środowiska, zwane potocznie „pozwoleniami na korzystanie ze środowiska”. 

Dla podmiotów gospodarczych oznacza to konieczność uzyskiwania tych pozwoleń  

w zakresie wprowadzania do środowiska różnego rodzaju zanieczyszczeń, ale przy spełnianiu 

określonych warunków, co do ilości i rodzaju tych zanieczyszczeń. Warunki te ustalone są 

decyzjami właściwych organów administracji. Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia 

opłat. 

Należą to nich przede wszystkim: 

− opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, zwane 

potocznie opłatami ekologicznymi, 

− kary za naruszanie ustalanych w decyzjach, wymagań ochrony środowiska, zwane 

potocznie karami ekologicznymi, 
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− instrumenty finansowania ochrony środowiska, tj. dotacje oraz preferencyjne 

pożyczki i kredyty dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków 

uzyskiwanych z wpływów z opłat i kar ekologicznych. 

 

Podstawowe opłaty ekologiczne stosowane w Polsce. 

Opłaty ekologiczne ponoszone są przez korzystających ze środowiska, pomimo,  

że ich działania w tym zakresie są zgodne z prawem. Jest to, bowiem niejako zapłata  

za to korzystanie, za zanieczyszczanie środowiska i jego zmienianie. 

 

Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty ekologiczne przede wszystkim za: 

− wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, 

− pobór wody stanowiącej własność państwa, 

− wprowadzanie ścieków do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi, 

− składowanie odpadów, 

− usuwanie drzew lub krzewów. 

Są to podstawowe opłaty ekologiczne, z którymi z reguły mają do czynienia wszystkie 

podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, choć za opłaty ekologiczne uznaje się 

także opłaty za prowadzenie działalności górniczej (opłaty koncesyjne i eksploatacyjne  

za wydobywanie kopalin – wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze), opłaty  

za korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących w własność państwa do celów żeglugi 

i spławu oraz za wydobywanie z tych wód żwiru, piasku i kamienia (wynikające z ustawy 

Prawo wodne). 

Do podstawowych opłat stosowanych w Polsce należą również typowo rynkowe 

instrumenty ekonomiczne takie jak ekologiczne opłaty produktowe i depozyty, obciążające 

produkty uciążliwe dla środowiska, a użytkowane w sposób masowy. Zostały one 

wprowadzone w styczniu 2002 r.. Opłaty produktowe odnoszą się do niemal wszystkich 

opakowań, akumulatorów niklowo – kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, olejów 

smarowych, lamp wyładowczych, opon oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

zawierających substancje zubażające warstwę ozonową. Natomiast opłata depozytowa została 

wprowadzona w odniesieniu do akumulatorów ołowiowych. 

Stanowią one klasyczny przykład upowszechnienia zasady „zanieczyszczający płaci”, 

a prócz stymulowania proekologicznych zachowań podmiotów gospodarczych i całego 
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społeczeństwa są istotnym źródłem finansowania ochrony środowiska w Polsce, poprzez 

zasilanie funduszy ekologicznych. 

Przez ekologiczne opłaty produktowe rozumie się pewne obciążenia finansowe 

doliczane do cen produktów, które wykorzystywane w sposób masowy i rozproszony, 

stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji  

lub poprodukcyjnego składowania. To dodatkowe obciążenie cen tych produktów należy 

traktować jako specjalną opłatę ekologiczną, płaconą przez ich konsumentów, 

zanieczyszczających w ten sposób środowisko, z którego dochody przeznaczone są  

na pokrycie części kosztów ochrony środowiska. 

 Celem opłat produktowych jest też ograniczenie zużycia produktów ekologicznie uciążliwych 

i stymulowanie substytucji produktami ekologicznie „czystszymi”. 

Natomiast przez depozyty ekologiczne należy rozumieć pewne obciążenia finansowe 

doliczane do ceny ekologicznie niebezpiecznych produktów, podlegające jednak zwrotowi  

w momencie przekazania produktu do recyklingu, neutralizacji lub właściwego, pod 

względem ekologicznym, składowania poprodukcyjnego. Głównym celem zastosowania 

depozytów ekologicznych jest, więc przed wszystkim stymulowanie ekologicznie 

bezpiecznego składowania, ponownego użycia lub recyklingu produktów. 

Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne są bardzo ważnym z punktu widzenia 

realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”, uzupełnieniem systemu opłat emisyjnych  

w Polsce. 

 

Kary ekologiczne 

Kary pieniężne zostały ustalone dla wszystkich ponadnormatywnych emisji 

zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do opłat, obciążających koszty produkcji, kary są 

uiszczane z dochodu po opodatkowaniu i tym samym są instrumentem o silniejszym od opłat 

oddziaływaniu bodźcowym. 

Kary ekologiczne nakładane są, z wyjątkiem kar za usuwanie drzew i krzewów, przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska za naruszanie wymagań ochrony środowiska, 

czyli za przekroczenia ustalonych decyzjami norm korzystania ze środowiska. 

Wymierzenie kary pieniężnej powodują: 

− przekroczenia ustaleń decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

– co do rodzaju lub ilości substancji, 

− przekroczenia pozwolenia wodno – prawnego – co do ilości lub rodzaju 

zanieczyszczeń, 
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− przekroczenia decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu – co do wysokości 

poziomu hałasu przenikającego do środowiska, 

− składowania odpadów w miejscu na ten cel niewyznaczonym lub niezgodnie  

z wymaganiami określonymi decyzją organu właściwego w sprawach nadzoru 

budowlanego o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów, 

− przekroczenie określonej w pozwoleniu na pobór wody, ilości pobranej wody. 

Wysokość kar pieniężnych uzależniona jest od: 

− ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, 

− ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową  

czy podziemną, 

− ilości, stanu i składu ścieków, 

− ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu  

ich składowania albo magazynowania, 

− pory doby i wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 

Zwolnienia, ulgi i zróżnicowania podatkowe 

Ulgi podatkowe są specyficzną grupą instrumentów zasilania, a z racji swego 

przeznaczenia mają charakter ukrytej subwencji. Podatki stanowią podstawowe źródło 

dochodów budżetowych, z tych też względów państwo i samorządy lokalne niechętnie 

wprowadzają system ulg bądź zwolnień podatkowych, zmniejszających ich dochody. 

Występujące w polskiej gospodarce instrumenty ekonomiczne, takie jak zróżnicowania 

podatkowe, nie miały dotychczas dużego wpływu na realizowanie inwestycji ekologicznych  

i zmiany zachowań społeczeństwa. Instrumenty te w większości przypadków nie były 

ustanawiane z myślą o ochronie środowiska, toteż dotyczyły jej w ograniczonym zakresie. 

Dopiero ustawa o odpadach wprowadziła bardzo istotne zmiany w ustawach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustanawiając analogiczne w obu 

tych ustawach zwolnienia i ulgi inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych 

wykorzystujących odpady w procesie produkcji oraz prowadzących działalność w zakresie 

zbiórki, skupu i segregacji odpadów. 
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Pozostałe instrumenty finansowe 

W znacznie mniejszym zakresie niż w krajach wysoko rozwiniętych stosowany jest  

w Polsce depozyt lub inaczej kaucja. Funkcjonuje obecnie tylko w odniesieniu  

do standardowych, wielokrotnego użytku szklanych opakowań do napojów chłodzących, 

niektórych napojów alkoholowych i śmietany, jak również dużych plastikowych opakowań 

wielokrotnego użytku do napojów chłodzących. Systemy depozytowe mają na celu 

ograniczenie negatywnego oddziaływania produktów i procesów produkcyjnych  

na środowisko. Stawki depozytów kształtują się w granicach od 5 % do 18 % oceny rynkowej 

produktu dla opakowań szklanych oraz około 30 % ceny produktu dla opakowań 

plastikowych. 

W polskim systemie finansowania inwestycji ekologicznych występują także 

subwencje. Jednak ich znaczenie dla realizacji celów polityki ochrony środowiska jest 

ograniczone. Wynika to z faktu, iż subwencjonowanie inwestycji w dziedzinie ochrony 

środowiska odbywa się głównie za pośrednictwem funduszy w formie dotacji i pożyczek 

preferencyjnych. 

Środki gromadzone na funduszach ochrony środowiska wykorzystywane są również  

na pokrywanie dopłat do kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A.. Rozszerza 

to znacznie możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne w Polsce. 

Emisja obligacji jest sposobem gromadzenia środków finansowych, wymagającym 

zgody Ministra Finansów. 

Poprzez emisję obligacji realizuje się przepływ kapitału, który może przyczynić się,  

do rozwoju najbardziej efektywnych ekonomicznie i społecznie dziedzin gospodarki, w tym 

zagospodarowania odpadów oraz wprowadzenia technologii bezodpadowych. Kredyt 

uzyskany drogą obligacji nie jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego przedsięwzięcia 

musi być na tle wysoki, aby pokrył związane z obligacją zobowiązania. 

Środki budżetowe odgrywają niewielką rolę w finansowaniu inwestycji ekologicznych. 

Służą one finansowaniu głównie inwestycji centralnych, wprowadzonych do narodowego 

planu społeczno – gospodarczego na podstawie imiennych decyzji Sejmu. 

Rola budżetu państwa w finansowaniu ochrony środowiska została z założenia 

ograniczona wraz z powołaniem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

W rezultacie, w okresie ostatnich kilku lat, bezpośrednie wydatki budżetowe na ochronę 

środowiska (komunalne oczyszczalnie ścieków i instalacje do wzbogacania miałów 

węglowych) nie przekraczają 4 – 5 % wszystkich inwestycyjnych wydatków na ochronę 

środowiska ponoszonych rocznie. 
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Granty i dotacje udzielane przez instytucje międzynarodowe oraz rządy innych państw 

są najbardziej pożądaną przez użytkowników środowiska, a jednocześnie najbardziej 

ograniczoną formą współfinansowania inwestycji ekologicznych. Instytucje udzielając dotacji 

pokrywają najczęściej tylko niewielką część kosztów inwestycji. 

Pomoc bezzwrotna, którą stanowi dotacja, jest chętnie lokowana w obszarze edukacji, 

szkoleń, a także wymiany doświadczeń i promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych. 

Najbardziej rozpowszechnione są następujące formy udzielania bezzwrotnej pomocy 

finansowej: 

1. Pomoc w formie postawienia do dyspozycji kwoty pieniężnej na uzgodnione 

zadanie inwestycyjne lub projekt. Środki pieniężne są zwalniane sukcesywnie  

w miarę realizacji zadania. 

2. Pomoc konsultingowa (doradztwo) polegająca na opłaceniu kosztów 

przygotowania projektu inwestycyjnego do realizacji. Instytucje oferujące taką 

pomoc nie udostępniają bezpośrednio środków finansowych. Wynajmują na koszt 

własny konsultantów do wykonania określonych prac na rzecz podmiotu, który 

realizuje inwestycje. 

3. Pomoc szkoleniowa w zakresie wybranych tematów. Dotacja obejmuje opłacenie 

kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i samego szkolenia. Środki 

finansowe nie trafiają bezpośrednio do zainteresowanego, ale przeznaczone są  

na opłacenie usługi. 

4. Pomoc w formie udostępnienia preferencyjnego kredytu. W tym przypadku dotacja 

najczęściej trafia do banku na opłacenie różnicy pomiędzy preferencyjną  

i komercyjną stopą oprocentowania kredytu. 

Na rynku finansowym w Polsce sytuacja jest jednak szczególna ze względu na zawarte 

porozumienie o konwersji części polskiego zadłużenia na finansowanie inwestycji 

ekologicznych. Dotacje z tego źródła są przeznaczone na finansowanie wyodrębnionych zadań 

inwestycyjnych. 

Instytucje finansowe 

Celowe fundusze ekologiczne 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozostaje 

nadal największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony 
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środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć 

proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym. 

NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę 

środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej. 

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, programy  

i przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii, 

często mających eksperymentalny charakter, monitoring ochrony przyrody, zalesianie 

obszarów szczególnie chronionych lub wchodzących w skład leśnych kompleksów 

promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, likwidację 

nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie odpadów pochodzących z zastarzałych źródeł 

zanieczyszczeń (mogilniki), utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę 

zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. 

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie  

ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian i administracyjnych kar pieniężnych. 

Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy  

z opłat i kar pieniężnych ustalonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne  

i górnicze. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć 

proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem przychodów są wpływy  

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pochodzących 

z terenu województwa świętokrzyskiego. 

W województwie świętokrzyskim WFOŚiGW przygotowuje na wzór NFOŚiGW listę 

zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowane z jego środków oraz zasady i kryteria, 

które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. 

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) 

utworzony został w związku z reformą administracyjną państwa na początku 1999 r. wraz  

z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie posiadają 

osobowości prawnej. 
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Dochód powiatowego funduszu stanowi: 

− 10 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar 

związanych z niezgodnym z przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem  

lub magazynowaniem, 

− 10 % wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także  

z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych poza opłatami i karami  

za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego 

funduszu. 

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu 

mają charakter działu celowego. 

Obecnie środki powiatowego funduszu (zgodnie z POŚ, art. 407) przeznacza się  

(w formie dotacji) na wspomaganie działalności w zakresie przewidzianym jak dla gminnego 

funduszu, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne 

zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. 

Priorytety ustalane są każdego roku. W roku 2003 budżet PFOŚiGW wyniósł 

1 153 404 zł i został przeznaczony na dotacje, zgodnie z ustalonymi priorytetami. 

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dochód gminnego funduszu stanowi: 

− 100 % wpływów z opłat i kar za usuwanie z terenu gminy drzew i krzewów, 

− 50 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar 

związanych z niezgodnymi przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem  

i lub magazynowaniem, 

− 20 % wpływów z opłat z gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także wpływów 

z administracyjnych kar pieniężnych. 

Gminny fundusz nie jest prawnie wydzielony ze struktury organizacyjnej gminy, 

podobnie jak PFOŚiGW nie ma osobowości prawnej i nie może udzielać pożyczek. Celem 

GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. 

Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminie. Dochodem gmin są 

również opłaty za wydobywanie kopalin na ich terenie, stanowią one 60 % od całości kwoty 

należnej. 
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Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał na mocy ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Fundusz ten dzieli się na Fundusz Centralny  

i fundusze terenowe. Środki Funduszu Centralnego są w dyspozycji Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Środkami funduszy terenowych dysponuje samorząd  województwa. Dochody 

funduszy ochrony gruntów rolnych stanowią wpływy z tytułu: 

a) należności, 

b) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 

c) opłaty za niewykonanie obowiązku zdjęcia i wykorzystywania próchniczej 

warstwy gleby, 

d) opłat, należności, opłat rocznych podwyższonych w wyniku: 

− wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, 

− w sytuacjach stwierdzenia, iż grunty przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały 

wyłączone z produkcji bez decyzji. 

Fundusz Centralny tworzy z 20 % dochodów Funduszu, pozostałe środki zasilają 

fundusze terenowe. Celem funkcjonowania funduszu jest podejmowanie działań służących 

ochronie, rekultywacji i poprawie jakości gruntów rolnych. Realizuje się go poprzez 

finansowanie m.in. następujących działań: 

− rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość 

użytkową, 

− rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, 

− użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcji, ulepszanie rzeźby terenu i struktury 

przestrzennej gleb, przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, 

− budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, 

− wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo – badawczych związanych  

z ochroną gruntów rolnych. 

 

Fundusz Leśny 

Fundusz Leśny tworzy się w Lasach Państwowych   w oparciu o ustawę o lasach z dnia 

28 września 1991 r., a dysponuje nim  Dyrektor Generalny  Lasów Państwowych. 
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 Dochodami Funduszu są: 

a. odpis podstawowy obciążający koszty nadleśnictw, 

b. należności, opłaty, kary związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, 

c. należności wynikające z odszkodowań: 

1. cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku działania gazów, pyłów 

przemysłowych, 

2. z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu, 

3. szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych, 

4. dotacje budżetowe, dochody z udziału jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych w spółkach. 

 

Środki Funduszu Leśnego przeznaczone są na dofinansowywanie nadleśnictw 

posiadających niekorzystne warunki przyrodnicza i ekonomiczne. Mogą być także 

wydatkowane na działalność Lasów Państwowych tak jak: hodowla i ochrona lasów, badania  

i tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

Fundacje 

Ekofundusz 

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa 

będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50 % pod 

warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też dalszą, 10 % redukcję 

długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski 

zaproponował, aby te dodatkowe 10 % długu można było przeznaczyć na wsparcie 

przedsięwzięć w ochronie środowiska. 

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim  

w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi: 

− zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów 

cieplarnianych), 

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank 

Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych 

kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów,  

a także osób fizycznych. 
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Fundusze po akcesji 

Fundusze strukturalne 

Istnieją 4 fundusze strukturalne Unii Europejskiej: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development 

Fund – ERDF), 

• Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund – ESF), 

• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture 

Guidance and Guarantee Fund – EAGGF) sekcja „Orientacji”, 

• Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for 

Fisheries Guidance – FIFG). 

 

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania 

dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF – European Regional 

Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności  

w rozwoju regionów. Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie 

rozwoju regionalnego krajów należących do UE. 

 

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach: 

• inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc 

pracy, 

• inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich 

dla regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE, 

• inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1 

polityki strukturalnej UE, 

• rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw, 

• działalność badawczo – rozwojowa, 

• inwestycje związane z ochroną środowiska. 
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W ramach działania INFRASTRUKTURA LOKALNA realizowane będą projekty 

małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach 

(do 25 tyś. mieszkańców): 

 

budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

1. sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników, 

2. oczyszczalnie ścieków, 

3. inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania 

ścieków. 

 

budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę: 

1. sieci wodociągowe, 

2. ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), 

3. urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, 

4. urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

 

budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w energię: 

1. urządzenia zaopatrzenia w energię, 

2. lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia, wiatrowa, 

wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy), 

3. lokalne sieci elektroenergetyczne (reelektryfikacja), 

4. gminne systemy oświetlenia ulic. 

 

gospodarka odpadami stałymi: 

1. budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych, 

2. budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków 

ochrony roślin, 

3. likwidacja dzikich wysypisk, 

4. kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, 

obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, 

odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów 

organicznych, itp.. 
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W ramach działania REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

realizowane będą projekty: 

• remonty lub modernizacja infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie 

ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast w tym: 

� budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń  

do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, 

� budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej, 

� budowa lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody i rządzeń służących 

do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie 

wody, 

� budowa lub modernizacja systemów odwadniających (w tym odwodnienie 

liniowe i drenaż odwadniający). 

• wykonanie pasów zieleni, 

• wykonanie osłon przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych, 

• prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu z materiałów, sprzętu  

i chemikaliów po – wojskowych i po – przemysłowych, asenizacja, wywóz 

niepożądanych materiałów: np. gruzu – prace te muszą zakończyć się do 2006 r.: 

� koszt zatrudnienia długotrwale bezrobotnych objętych bezrobociem 

strukturalnym na prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenów  

po – przemysłowych i po – wojskowych (12 miesięczny kontrakt). 

• tworzenie zielonych stref poprzez zakładanie parków oraz zakup sadzonek drzew, 

krzewów i zalesianie oczyszczonego obszaru, a następnie połączenie go z siecią 

turystyczną, usługowo – handlową, rekreacyjną. 

• budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury komunikacyjnej 

znajdujących się na terenie rewitalizowanym: 

� budowa i modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody, urządzeń służących 

do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulacji ciśnienia wody, 

� budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń  

do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, 

� budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej, 

� budowa lub modernizacja systemów odwadniających, (w tym odwodnienie 

liniowe i drenaż odwadniający). 
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Fundusz Spójności, inaczej nazywany funduszem Kohezji lub Europejskim 

Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których 

Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej dla wszystkich państw 

członkowskich. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

ale jest elementem polityki strukturalnej. 

 

Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej  

z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993 r.. Pierwotnie nazwano go Finansowym 

Instrumentem Spójności, ale w 1994 roku jego nazwę zmieniono na Fundusz Spójności. 

Początkowo jego realizację zaplanowano na lata 1993 – 99. Na szczycie UE w Berlinie 

działanie funduszu przedłużono do 2006 roku. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU SPÓJNO ŚCI 

 

Fundusz Spójności różni się od funduszy strukturalnych: 

• krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy, 

• podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez 

Komisję Europejską a nie indywidualnie przez państwo członkowskie; 

kompetencją państwa aplikującego do funduszu jest wskazanie propozycji  

do dofinansowania. 

 

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich,  

a następnie przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów 

potrzebujących wsparcia. 

 

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparta będzie na Strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006 utworzonej na podstawie Narodowego 

Planu Rozwoju 2004 – 2006. Część składową Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności  

na lata 2004 – 2006 stanowi indykatywna lista projektów, które są propozycjami strony 

polskiej do realizacji przy wsparciu z Funduszu Spójności. 
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FINANSE 

 

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami 

współfinansowania, pomoc z funduszu na określony projekt będzie wynosić od 80 %  

do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe, co najmniej 15 % misi zostać zapewnione 

przez beneficjenta. 

 

Środki te mogą pochodzić np. z: 

• budżetu gminy, 

• środków własnych przedsiębiorstw komunalnych, 

• środków NFOŚiGW (pożyczek, dotacji, kredytów), 

• budżetu państwa, 

• innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). 

Budżet Funduszu Spójności zaplanowano na lata 2000 – 2006 na 18 mld euro (w latach 

1994 – 1999 wynosił 15,5 mld euro). 

 

Na lata 2004 – 2006 z całej kwoty Funduszu Spójności dla Polski na sektor środowiska 

przypadnie 1 866,6 mln euro. 

 

CELE FUNDUSZU w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie  

dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, 

wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. 

 

Priorytety (zakres projektów) dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska: 

• poprawa jakości wód powierzchniowych, 

• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, 

• poprawa jakości powietrza, 

• racjonalizacja gospodarki odpadami, 

• ochrona powierzchni ziemi, 

• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
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Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne 

(gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne. 

 

10. Wdrożenie i monitoring programu 

 

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi Rada Gminy, Wójt 

Gminy i działający z jego upoważnienia pracownicy. 

Realizacja szeregu zadań wymaga wsparcia społecznego, w tym pozarządowych 

organizacji ekologicznych. Uczestnikiem realizacji „Programu ........” będą także: 

administracja specjalna – zajmująca się kontrolą przestrzegania prawa w zakresie ochrony 

środowiska, prowadząca monitoring jego stanu oraz administrująca poszczególnymi 

komponentami środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów państwowych  

w Radomiu) oraz jednostki dysponujące celowymi środkami finansowymi (np. Fundusze 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

W realizacji ważniejszych przedsięwzięć wsparcia należy szukać także wśród 

parlamentarzystów i radnych samorządu województwa świętokrzyskiego. Realizacja wielu 

zadań będzie wymagała opracowania szczegółowych projektów. Konieczne jest także 

uzgadnianie przedsięwzięć, najlepiej w okresie styczeń – marzec danego roku tak, aby ustalić 

plan realizacji przedsięwzięć na rok następny, aby móc najpóźniej w kwietniu wystąpić  

z wnioskami wstępnymi o wsparcie finansowe do odpowiednich funduszy. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska szczegółowe informacje o realizacji 

„Programu ......”, w kolejnych latach Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy. 

Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu  

co 2 lata – pierwszy raz do końca III – ego kwartału 2006 roku, a dalej odpowiednio 2008, 

2010 r., itd.. Będzie wówczas także możliwość zmian w zapisach gdyż cele i zadania 

„Programu .....” mogą i będą ulegać zmianie, wraz za zmieniającą się sytuacją prawną, 

społeczną, gospodarczą czy stanem środowiska. 

Jednym z elementów procesu wdrażania „Programu .......” jest jego monitorowanie, 

polegające na ciągłej obserwacji i kontroli realizacji jego zadań. 



 91 

Ważny jest dobór odpowiednich wskaźników monitorujących postępy wdrażania 

„Programu ......”. Przykłady takich wskaźników dla poszczególnych dziedzin przedstawiono 

poniżej. 

 

Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody: 

− Liczba inwestycji proekologicznych na terenach cennych przyrodniczo. 

− Ilość kontroli przeprowadzonych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 

przyrody. 

− Ilość obiektów poddanych ochronie. 

− Powierzchnia gruntów zalesionych w poszczególnych latach. 

− Wskaźnik lesistości. 

− Powierzchnia zadrzewień i zkrzewień. 

− Stopień uszkodzenia lasów. 

− Liczba pożarów i zniszczeń/uszkodzeń elementów środowiska. 

− Liczba zmodernizowanych lub poddanych konserwacji obiektów melioracyjnych. 

 

Powietrze atmosferyczne: 

− Liczba zakładów, które wprowadziły technologie energooszczędne  

i niskoemisyjne, czy też stosujących zasady czystej produkcji. 

− Liczba zakładów, które zastosowały urządzenia redukujące emisję. 

− Liczba kotłowni ekologicznych, liczba zmodernizowanych kotłowni. 

− Tempo zmniejszania się udziału gospodarstw korzystających z palenisk 

węglowych. 

− Liczba gospodarstw (mieszkańców) stosujących urządzenia lub systemy 

energooszczędne. 

− Liczba obiektów, gospodarstw (mieszkańców) wykorzystujących energię z innych 

źródeł. 

− Wskaźniki energochłonności w podstawowych branżach produkcji, usług  

i gospodarki komunalnej. 

 

Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa: 

− Jakość wody do picia. 

− Jakość wód podziemnych i powierzchniowych. 
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− Długość sieci kanalizacyjnej, ilość gospodarstw przyłączonych do kanalizacji. 

− Liczba źródeł punktowych odprowadzania ścieków. 

− Liczba wydanych pozwoleń wodnoprawnych. 

− Ilość wód podziemnych, dobrej jakości, zużyta w procesach produkcyjnych. 

− Powierzchnia terenów chronionych przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

− Jakość wody w kąpieliskach. 

 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb: 

− Udział powierzchni terenów o glebach przydatnych do produkcji zdrowej 

żywności. 

− Dostępność informacji o jakości gleb na terenie gminy i stopień znajomości tej 

kwestii wśród rolników. 

− Powierzchnia terenów poddanych zabiegom agrotechnicznym i pracom 

rekultywacyjnym. 

 

 

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne: 

− Liczba ludności poddana ponadnormatywnemu lub uciążliwemu oddziaływaniu 

hałasu. 

− Tempo redukcji oddziaływania hałasu na mieszkańców. 

− Ilość instalacji emitujących pola elektromagnetyczne o znaczących parametrach. 

 

Tereny przemysłowe: 

− Stopień wykorzystania istniejących terenów przemysłowych. 

− Powierzchnia terenów przemysłowych poddanych pracom rekultywacyjnym. 

 

Poważne awarie przemysłowe i drogowe: 

− Liczba awarii o charakterze środowiskowym. 

 

Edukacja ekologiczna: 

− Liczba i nakład publikacji promujących walory przyrodnicze gminy oraz 

dotyczących ochrony środowiska. 
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− Długość szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych. Ilość ścieżek 

dydaktycznych. 

− Liczba zorganizowanych szkoleń i programów edukacyjnych i ich uczestników. 

− Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z ochroną środowiska. 

− Liczba działań wspólnych z organizacjami ekologicznymi. 

− Liczba osób korzystających z danych o środowisku i jego ochronie. 

− Liczba bezrobotnych zatrudnionych przy pracach na rzecz środowiska. 

− Stopień akceptacji społecznej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

− Liczba rolników, którzy prowadzą gospodarstwa eko – i agroturystyczne lub inne  

o preferencjach ekologicznych. 

− Liczba podmiotów legitymujących się wyróżnieniami lub formalnymi standardami 

ekologicznymi posiadających certyfikaty ISO lub równorzędne. 
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