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Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętej Prognozy oddziaływania na 
środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gm. w Chmielnik. 
 

 
 Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Niniejsze opracowanie zostało 
wykonane dla potrzeb projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków duży w Chmielniku.  

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla 
potrzeb projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków 
Mały i części sołectwa Śladków Duży na terenie gminy Chmielnik.  

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

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

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

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano konflikty pomiędzy lokowanymi w projekcie 
zmiany planu funkcjami a naturalnymi predyspozycjami terenu określonymi w ekofizjografii. Dotyczy to 
zabudowywania dolin rzecznych oraz terenów o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla 
zabudowy.  

Ponadto część planowanych form zagospodarowania może spowodować szkody w środowisku. 
Dotyczy to w szczególności zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowych.  

Teren położony jest w następujących obszarach chronionych: Chmielnicko-Szydłowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, Szanieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, będącym otuliną 
Szanieckiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000 – „Ostoja Szaniecko-Solecka”. 
Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stoją w sprzeczności z 
zakazami na tych terenach, więc mogą być w pełni realizowane. 

Należy jednak dodać, że gmina Chmielnik jest położona w bliskiej odległości od Kielc i 
zachodzące na jej obszarze procesy urbanizacyjne przebiegają dosyć żywiołowo, a społeczna presja na 
wyznaczanie nowych terenów mieszkaniowych jest niezwykle silna. W związku z tym głównymi 
kierunkami zagospodarowania są obecnie: dynamicznie rozwijające się mieszkalnictwo oraz usługi. 
Wiodące w przeszłości rolnictwo pełni obecnie funkcję uzupełniającą o charakterze regresywnym z 
uzupełniającą agroturystyką opartą głównie o istniejące stawy rybne. Biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania można przypuszczać, że na terenie objętym ustaleniami zmiany planu są względy 
społeczno-gospodarcze wezmą górę nad środowiskowymi. Należy jednak do niezbędnego minimum 
ograniczyć potencjalne szkody dla środowiska naturalnego, zwłaszcza poprzez rygorystyczne 
przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz zaleceń zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu. Miejscowości Śladków Mały i Śladków Duży są 
niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców Polski jako miejsce wypoczynku w gospodarstwach 
agroturystycznych. 

 Podsumowując należy stwierdzić, że przy równoczesnym stosowaniu się do ustaleń projektu 
zmiany planu oraz wytycznych z prognozy oddziaływania na środowisko, a także przy odpowiedniej 
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kontroli nowych inwestycji przez odpowiednie służby można będzie ograniczyć do minimum 
niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą powstać w wyniku realizacji ustaleń projektu 
zmiany planu. 

 Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony 
środowiska należy uznać za wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych jakie 
potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze.  

 Zaproponowane w projekcie zmiany planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, 
sposobu jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi 
technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru. Nie istnieje 
zatem potrzeba wskazania alternatywnych rozwiązań w stosunku do zaproponowanych. Wskazane 
funkcje terenu są zgodne z polityka przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik. Wskazanie innych rozwiązań 
spowodowałoby taką niezgodność, a tym samym projekt zmiany planu nie mógłby być przyjęty przez 
Radę Miasta i Gminy Chmielnik.  

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

 Przed przystąpieniem do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wystąpiono do 
właściwych organów z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy 
oddziaływania na środowisko, który został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach pismem z dnia 21.05.2013 r. znak: WPN-II.411.1.45.2013.AN oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 10.05.2013 r. znak SE.V.-
4411/49/2013. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 
ukazało się w gazecie codziennej ECHO DNIA w dniu 04. 05. 2013 r., w formie obwieszczenia oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik.  

 Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego był zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
i obejmował: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 analizie i ocenie poddano: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
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– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy; 

 przedstawiono: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawar-
tych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 

 Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko uwagi i 
wnioski do dokumentu nie wpłynęły. 

  Prognoza oddziaływania na środowisko została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 30. 08. 2013 r. znak: WPN-
II.410.1.71.2013.AŁ1, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię pismem z dnia 20. 08. 
2013 r. znak: SE.V.-4411/88/13. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko została wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 
16. 09. 2013 r. do 15. 10. 2013 r. (ogłoszenie ECHO DNIA z dnia 07. 09. 2013 r., obwieszczenie, strona 
internetowa). W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag. 

 Postępowanie transgranicze nie było wymagane.  
 Zakres prognozy nie wymagał określenia propozycji metod i częstotliwości przeprowadzania 

monitoringu skutków realizacji postanowień prognozy. 
 
 
 
 
 

 


