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I. ZAWARTOŚĆ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
1. WPROWADZENIE 
1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
ustaleń projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków 
Mały i części sołectwa Śladków Duży na terenie gminy Chmielnik, do którego Rada Miejska w Chmielniku 
przystąpiła Uchwałą Nr XXVII/237/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części 
sołectwa Śladków Duży, gm. Chmielnik zwanej w dalszej części opracowania „prognozą”. 
 Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko 
został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pismem.  

W trakcie podania publicznej informacji o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania 
na środowisko uwagi i wnioski do prognozy nie wpłynęły. 
  
1.2. Podstawa prawna prognozy 

Podstawą prawną opracowania niniejszej prognozy jest art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); 

 Przy opracowaniu prognozy wykorzystano przepisy następujących aktów prawnych: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, 

poz. 150 z późniejszymi zmianami); 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 ze zm.); 

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

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

poz. 675), 
9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 

1266 z późniejszymi zmianami); 
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm.); 
11. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r.  nr 12, poz. 59 ze zm.); 
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.); 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz.660 ze zm.); 
14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568   

ze zm.); 
15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 

ze zm.); 
16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); 
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17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.); 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031); 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi oraz z sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.); 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883); 

23. Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950 ze zm.); 

24. Rozporządzenie Nr 85/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie 
Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1946 ze zm.);  

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

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 29000 (Dz. U. 
Nr 77, poz. 510 ze zm.). 

27. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w spawie określenia jakie 
tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). 

 
1.3. Materiały wejściowe 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków 
Duży, gmina Chmielnik, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 
stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 99, poz. 730). 
2. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik wraz ze 
zmianami. 
4. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części 
sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik. 
5. Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kielce.  
6. Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
 
2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami. 
2.1. Przedmiot ustaleń projektu zmiany planu. 
 Projekt zmiany planu obejmuje teren położony w granicach administracyjnych sołectwa Śladków 
Mały i wschodniej części sołectwa Śladków Duży. Teren objęty zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego posiada obowiązujący plan, który zatwierdzony został Uchwałą Nr 
XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010 r. 



 5 

 Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest korekta układu komunikacyjnego, polegająca na likwidacji 
części projektowanych dróg gminnych, zmianie kwalifikacji dróg polegająca na obniżeniu kategorii dróg 
gminnych do dróg wewnętrznych, zmniejszeniu szerokości dróg, wyznaczeniu dodatkowych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy letniskowej. Weryfikacji uległ również zasięg istniejących terenów stawów hodowlanych (tereny 
WS2). 

W związku z powyższym na załączniku graficznym do prognozy zostały zbonitowane 3 grupy 
obszarów: 
1. tereny, które ulegną przekształceniu w wyniku realizacji zmiany planu (stanowią obszary zabudowy, 

dla których dokonuje się zmiany przeznaczenia w niniejszej zmianie planu oznaczone na załączniku 
graficznym szrafem fioletowym), 

2. tereny, które uległy przekształceniu przed wejściem w życie niniejszej zmiany planu (tereny 
zabudowane i przewidziane do zabudowy na podstawie obowiązującego planu, oznaczone na 
załączniku graficznym szrafem różowym), 

3. tereny które nie ulegną przekształceniu na skutek ustaleń zmiany planu (pozostałe tereny: lasów 
zalesień, dolin rzek i cieków wodnych oraz tereny rolnicze i wody, oznaczone na załączniku graficznym 
zgodnie z przeznaczeniem terenu).     

W projekcie zmiany planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik wraz ze zmianami. 
 
2.2. Przeznaczenie terenów. 

Projekt zmiany planu wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: 
1) MN1, MN2, MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) MNR – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, 
3) U – tereny usług, 
4) UP - teren usług publicznych, 
5) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
6) MNU – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
7) UTH – teren usług i handlu, 
8) US – tereny sportu i rekreacji, 
9) UP - tereny usług publicznych, 
10) UST1 – tereny usług turystyki i rekreacji,  
11) UTL - teren zabudowy letniskowej, 
12) WS1 – tereny wód płynących, 
13) WS2 – tereny zbiorników wód powierzchniowych, 
14) R – tereny rolnicze, 
15) ZL – tereny lasów, 
16) ZLz – tereny zalesień, 
17) Z1 – tereny łąk i dolin rzecznych okresowo prowadzące wody, 
18) Z2 – tereny dolin rzecznych stale prowadzące wody, 
19) KD-GP – krajowa droga główna ruchu przyspieszonego, 
20) KD-L1 – gminna droga klasy lokalnej, 
21) KD-L2, KD-L3, KD-L4 – powiatowa droga klasy lokalnej, 
22) KD-D1, KD-D2 – gminne drogi klasy dojazdowej, 
23) KD – drogi dojazdowe.  
24) KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7 – tereny dróg wewnętrznych, 
25) EE110kV – linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV wraz ze strefą techniczną, 
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26) EE400kV – linia energetyczna wysokiego napięcia 400kV wraz ze strefą techniczną, 
27) EE15kV - linie energetyczne średniego napięcia 15kV wraz ze strefami technicznymi. 

 
2.3. Podstawowe zasady w zakresie ochrony środowiska określone w projekcie zmiany planu. 

Na całym obszarze objętym projektem zmiany planu w zakresie ochrony środowiska ustalono 
następujące zasady: 

1) w celu zachowania obudowy biologicznej cieków wodnych wprowadza się zakaz lokalizacji nowych 
obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, 
urządzenia infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 10,0m od linii brzegowej cieków 
wodnych,  

2) obowiązuje bezwzględna ochrona przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników wodnych, 
3) stabilizacja przepływów cieków wodnych poprzez właściwą gospodarkę w wodną i podnoszenie 

retencyjności obszaru, 
4) dotrzymanie standardów jakości środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 
Na obszarze objętym projektem zmiany planu w zakresie ograniczania uciążliwości obiektów 

obowiązuje: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych za wyjątkiem 

wód opadowych, 
2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania 

ścieków, 
3) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny, 
4) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem 

w wodę ludności lub produkcją żywności, 
5) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić 

wody podziemne z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem UTH (teren istniejącej stacji paliw). 
 
3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

 Niniejsza prognoza była opracowywana równolegle z projektem zmiany planu oraz po jego 
zakończeniu. Punktem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska przyrodniczego i 
zagospodarowania terenu, określony w opracowaniu ekofizjograficznym.  

 Dla dokonania oceny skutków oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu 
skorzystano z doświadczeń zdobytych podczas wykonywania opracowań o podobnej tematyce. Całość 
ustaleń podporządkowano konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju z zachowaniem racjonalnego 
i całościowego traktowania zasobów środowiska przyrodniczego. 
 Przeprowadzona analiza oparta jest na założeniach, ze stanem odniesienia dla prognozy poprzez 
istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony jest w oparciu 
o inwentaryzację  terenu, opracowania projektowe i dokumentacyjne udostępnione przez Urząd Miasta w 
Chmielniku i inne instytucje. 
            Podstawowym celem prognozy jest ocena skutków oddziaływania planowanego zagospodarowania 
wskazanego w projekcie zmiany planu oraz analiza i wskazanie najkorzystniejszych dla środowiska 
rozwiązań planistycznych, poprzez: 
 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na wszystkie komponenty środowiska na 

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

 konsultacje wewnętrzne na etapie przygotowywania projektów prognozy i zmiany planu, celem 
eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 
dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców; 
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 pełne poinformowanie o skutkach wpływu ustaleń miejscowego planu dla środowiska przyrodniczego. 
 Powyższe zadanie wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w 

środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu.  
 Ocenę skutków wpływu ustaleń projektu zmiany planu na środowisko oparto na analizie 

uwarunkowań środowiska przyrodniczego i jego wrażliwości na zakłócenia związane z działalnością 
antropogeniczną w powiązaniu z analizą przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń 
projektu zmianie planu. Następnie w tabeli Nr 1 zestawiono dla każdego terenu funkcjonalnego 
przewidywaną wielkość oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz sumaryczną wielkość 
oddziaływania na środowisko tego obszaru. 

 Wielkość oddziaływania zawiera się w skali czterostopniowej:  
0 - brak oddziaływania - nie przewiduje się presji projektowanego zagospodarowania na element 
środowiska, zachowana zostanie dominująca funkcja przyrodnicza tego terenu;  
1 - słabe oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, bądź ze względu na niewielką intensywność projektowanego 
zagospodarowania, bądź ze względu na istniejące przekształcenie środowiska przyrodniczego;  
2 - umiarkowane oddziaływanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym zaburzy 
stan i funkcjonowanie środowiska, ale nie wykluczy całkowicie możliwości zachodzenia w środowisku 
procesów przyrodniczych;  
3 - silne oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, może wykluczyć możliwości zachodzenia w środowisku procesów 
przyrodniczych;  
4 - bardzo silne oddziaływania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu zaburzy 
stan i funkcjonowanie środowiska, prawdopodobnie wykluczy możliwości zachodzenia w środowisku 
procesów przyrodniczych.  
      Podczas oceny oddziaływań, które będą następstwem realizacji ustaleń zmiany planu wzięto pod 
uwagę:  
-   charakter zmian (pozytywne i negatywne) 
-   sposób oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane)  
-   czas trwania oddziaływań (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe).  
 Na  tym etapie porównano planowane zagospodarowanie z zakazami wynikającymi z przepisów 
odrębnych oraz z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także 
przeprowadzono konsultacje z radą miejską w celu dokonania pewnych korekt (zlikwidowanie lub 
zmniejszenie projektowanego teren ubądź uszczegółowienie) pewnych ustaleń zmiany planu. 

 Wnioski do zmiany planu sformułowano w oparciu o zapewnienie podstawowego funkcjonowania 
terenów przyrodniczych, ochrony obszarów cenniejszych w granicach projektu zmiany planu i w jego 
otoczeniu oraz zgodności projektu zmiany planu ze wskazaniami do zagospodarowania wynikającymi z 
opracowania ekofizjograficznego.  

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

 Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie 
rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany mpzp w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz przedmiot 
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ochrony i integralność obszarów Natura 2000 oraz powiązania z innymi obszarami a także sprecyzowane 
zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji potencjalnie negatywnych skutków.  

Prognoza zawiera niniejszą część tekstową i załącznik graficzny. 
 
4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym przypadku jego zmiana jest dokumentem 
planistycznym określającym przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania. Procedura 
sporządzania zmiany mpzp nie przewiduje kontroli realizacji ustaleń zmiany planu, natomiast przewidziana 
jest kontrola wojewody w zakresie zgodności postępowania planistycznego z przepisami prawnymi. Na 
podstawie zmiany mpzp wydawane są decyzje administracyjne dotyczące możliwości realizacji 
zamierzonego przez inwestora przedsięwzięcia. Decyzje te podlegają kontroli administracyjnej. W 
ustaleniach zmiany planu nie ma możliwości określenia metod monitoringu realizowanych inwestycji, 
natomiast inwestycje mogące oddziaływać na środowisko muszą przejść stosowne procedury oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Ponadto proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień projektu dokumentu, 
określonym w art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) następujące komponenty środowiska i elementy 
zagospodarowania:  

 jakość wód powierzchniowych 

 jakość wód podziemnych 

 jakość powietrza atmosferycznego,  

 klimat akustyczny,  

 stan zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących celem ochrony w 
obrębie obszaru Natura 2000, który znajduje się w granicy projektu zmiany planu,  

 stopień realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej,  

 stopień realizacji zapisów dotyczących wykorzystania ekologicznych nośników energii cieplnej.  
Monitoring jakości elementów środowiska proponuje się realizować w zakresie wynikającym z 

omawianych przepisów dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska, corocznie dla wód 
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do przyrody w cyklu 5 letnim. Ponadto 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych. Ocena odbywa się raz w czasie kadencji.  
 
5. Informacje o możliwym transganiczym oddziaływaniu. 

 Ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części 
sołectwa Śladków Duzy nie powodują transgranicznego oddziaływania, gdyż oddalona jest od granic 
państwa o kilkaset kilometrów i jej ustalenia nie będą mieć wpływu na tereny przygraniczne. Ponadto na 
terenie objętym zmianą planu nie są planowane duże inwestycje mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, które z racji wielkości emisji lub intensywności przekształceń środowiska przyrodniczego, 
mogłyby powodować oddziaływania transgraniczne. 
 
6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla 
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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. 
 
II. ANALIZA I OCENA 
 
1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.1. Położenie obszaru objętego projektem zmiany planu 

Gmina Chmielnik położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
kieleckim ziemskim. Obszar objęty projektem zmiany planu obejmuje sołectwo Śladków Mały i część 
sołectwa Śladków Duży na terenie gminy Chmielnik, które położone w południowej jej części. 
 
1.2. Rzeźba terenu 
 Dzisiejszy obraz rzeźby na terenie gminy Chmielnik powstał w wyniku długotrwałego rozwoju 
morfologicznego. Poszczególne elementy ukształtowane w różnych okresach i w toku odmiennych 
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procesów tworzą obecnie jedną całość. Najstarsze formy morfologiczne są wieku trzeciorzędowego (liczą 
kilkanaście milionów lat), natomiast najmłodsze (tarasy zalewowe rzek, torfowiska) tworzą się jeszcze 
współcześnie. Na badanym obszarze wydzielono siedem form morfologicznych, które przedstawiono 
poniżej. 
(1) Czwartorzędowe pokrywy glacjalne i fluwioglacjalne – występują na całym obszarze objętym zmianą 

planu. Budują je głównie osady piaszczysto żwirów, miejscami gliny. Tworzą one powierzchnię lekko 
falistą lub pagórkowatą o nachyleniach stoków w granicach 3o-9o. Budują je głównie osady glacjalne 
(lodowcowe) i fluwioglacjalne (wodnolodowcowe), które zostały zdeponowane przez zlodowacenia 
południowopolskie. 

(2) Tarasy nadzalewowe rzek- rozciągają się wzdłuż dolin rzecznych i cieków wodnych. Szerokość tarasów 
od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Zbudowane są z piasków oraz piasków i żwirów. 

(3) Tarasy zalewowe rzek- tworzą współczesne dno doliny. Zbudowane są z piasków, żwirów, mułków i 
mad rzecznych. Modelowanie tych form rozpoczęło się z początkiem holocenu i trwa nadal przez wody 
powodziowe rzek. Miąższość utworów tarasowych wynosi średnio kilka do kilkunastu metrów. 

 Rzeźba terenu (ukształtowanie powierzchni) korzystna jest dla rozwoju funkcji terenu wskazanych 
w projekcie planu. W wyniku jego realizacji rzeźba terenu ulegnie jedynie nieznacznemu przekształceniu, a 
dotyczyć to będzie jedynie plantowania (wyrównania terenu) pod przyszłe budynki mieszkalne, 
gospodarcze, garażowe oraz usługowe. W wyniku realizacji dróg powstaną jedynie wkopy i niewielkie 
nasypy, które nie będą mieć negatywnego wpływu na rzeźbę terenu. Realizacja infrastruktury technicznej 
(sieci energetyczne, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowniczej) będzie mieć wpływ na rzeźbę terenu 
jedynie czasowo, tj. w czasie jej budowy podczas wykonywania wkopów, które po umieszczeniu 
odpowiednich sieci będą zasypane. Nowymi elementami rzeźby terenu będą planowane zbiorniki (stawy) 
wód powierzchniowych zlokalizowany w dolinie rzeki Sanica oraz niewielkiego cieku Andrzejówka. Ich 
budowa nie wpłynie negatywnie na ukształtowanie terenu, ponieważ będą one zlokalizowane w terenach 
dolin cieków wodnych.  
 
1.3. Budowa geologiczna 

Pod względem geologiczno-strukturalnym obszar położony jest w strefie przejściowej pomiędzy 
mezozoicznym obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich a Niecką Nidziańską. W budowie geologicznej tego 
obszaru biorą udział utwory jury i kredy, których kontakt przebiega na linii Korytnica-Górki-Marynka. Są one 
przykryte nieciągłymi płatami osadów trzeciorzędowych a w obniżeniach terenu czwartorzędu. 

Pod względem geologicznym niecka Nidy stanowi jurajskie synklinorium wypełnione osadami 
kredy, które wykształcone są głównie jako margle i wapienie. W podłożu niecki znajdują się utwory jurajskie, 
które odsłaniają się na jej skrzydłach (brak jednak takich odsłonięć na obszarze analizowanej gminy). 
Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni terenu są osady jury (piętro kimerydu). Budowa 
głębszego podłoża niecki Nidy rozpoznana została badaniami geofizycznymi oraz głębokimi wierceniami. 
Kreda górna reprezentowana jest przez margliste osady kampanu i mastrychtu dolnego. 

Osady te zostały poznane szczegółowo zarówno z wierceń jak również licznych odsłonięć 
powierzchniowych. 

Osady kredy górnej wykształcone są w postaci opok, margli i margli piaszczystych, miejscami z 
wkładkami lub przewarstwieniami piaskowców wapnistych. Odsłaniają się na znacznym obszarze gminy. 
Utwory te są podatne na procesy denudacyne, podczas wietrzenia rozpadają się one na drobne płytki. 
Powierzchnie spękań powlekane są czysto brunatno-czarnymi nalotami wodorotlenków żelaza i manganu. 
Osady dolnego mastrychtu w stropowych warstwach są silnie zwietrzałe. Cechą charakterystyczną tych 
osadów jest brak krzemieni oraz nieznaczna domieszka glaukonitu, obficie występują natomiast skupienia 
minerałów ciemnych.  
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W budowie geologicznej ważną rolę odgrywają utwory trzeciorzędowe, wykazujące duże 
zróżnicowanie w osadach mioceńskich (tortonu i sarmatu). Osady tortońskie reprezentowane są przez 
mułowce wapniste i gipsy a sarmat przez iły, piaski, żwiry zlepieńce i piaskowce oraz iły krakowieckie.   

Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na osadach górnej kredy, pokrywają znaczny 
obszar gminy (głównie w części wschodniej) i związane są ze zlodowaceniem południowo i 
środkowopolskim oraz interglacjałem mazowieckim. Zlodowacenia środkowopolskie reprezentowane są 
przez najstarsze na obszarze gminy osady gliniaste. Zachowały się one w postaci niewielkich 
odosobnionych płatów na zboczach wzniesień kredowych.  

Najmłodsze osady czwartorzędowe (holoceńskie) wypełniają doliny reprezentują je piaski 
(gruboziarniste z domieszką drobnych żwirów) oraz piaski humusowe i mady rzeczne. W dolinach rzek 
wytworzyły się namuły torfiaste tworząc najniższy podmokły poziom łąk.  

O warunkach geologiczno-inżynierskich terenu decyduje skład litologiczny skał podłoża, 
ukształtowanie powierzchni terenu, a także głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych. 
Uwzględniając powyższe kryteria, wydzielono rejony o warunkach korzystnych i niekorzystnych 
(utrudniających budownictwo). Dogodne warunki do posadowienia fundamentów posiadają obszary o 
gruntach zwartych lub półzwartych, stokach umiarkowanych lub łagodnych, gdzie poziom wód gruntowych 
występuje na głębokości ponad 2m m.ppt. Rejony o warunkach geologiczno-inżynierskich utrudniających 
rozwój budownictwa obejmuje obszary gruntów słabonośnych (organicznych, spoistych, plastycznych i 
miękkoplastycznych oraz grunty niespoiste i luźne). 

Obszary gruntów skalistych węglanowych (margle, wapienie margliste z przeławiceniami 
piaskowców) posiadają warunki budowlane dobre i bardzo dobre, pogarszają się wraz ze wzrostem 
skrasowienia, zaburzeń tektonicznych oraz spękań. Do tego obszaru zaliczono utwory górnokredowe 
dominujące na całym obszarze gminy. Kras kopalny (trzeciorzędowy) oraz kras współczesny może 
prowadzić do utrudnień w geotechnice. 

Obszary gruntów piaszczysto-żwirowych fluwialnych oraz fluwioglacjalnych. Warunki budowlane 
dobre i bardzo dobre, polepszają się w miarę obniżania zwierciadła wody gruntowej. Do gruntów tych 
zaliczono piaski i żwiry tworzące poziomy (tarasy) erozyjno-akumulacyjnej w obrębie dolin rzecznych. Są to 
tereny średniokorzystne dla rozwoju osadnictwa na obszarze gminy. 

Obszar gruntów gliniastych. Warunki dość dobre, pogarszają się w miarę podnoszenia się 
zwierciadła wód gruntowych. Zaliczono do nich gliny oraz utwory ilasto-mułkowe. 

Obszar gruntów bagiennych. Warunki budowlane bardzo złe. Do obszarów tych zaliczono 
podmokłe mady na tarasie zalewowej oraz gleby łąkowo-torfowe, które występują w obrębie dolin 
rzecznych. 
 
1.4. Surowce mineralne 

Na terenie objętym ustaleniami planu nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych.  
 
1.5. Wody powierzchniowe 

Pod względem hydrograficznym teren Chmielnik leży w dorzeczu Wisły. Teren objęty zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odwadniany jest przez rzekę Sanicę oraz ciek 
Andrzejówka, w dolinie których utworzono duże powierzchnie stawów hodowlanych. 

Ustalenia zmiany planu nie niosą za sobą oddziaływania na wody powierzchniowe. Projektowane 
tereny inwestycyjne położone są poza terenami dolin rzecznych i poza terenami podmokłymi.  
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1.6. Wody podziemne  
Charakterystykę warunków hydrogeologicznych oraz sposoby zaopatrzenia ludności w wodę pitną 

oparto na danych z dokumentacji studni, objaśnień do Mapy hydrogeologicznej Polski, objaśnień do 
Szczegółowej mapy geologicznej Polski oraz na własnych obserwacjach terenowych. 

Podstawę oceny jakości wód podziemnych stanowią dopuszczalne wartości poszczególnych 
składników, podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Analiza przekroczeń 
dopuszczalnych wartości poszczególnych własności i składników chemicznych wody oraz związana z tym 
konieczność i stopień skomplikowania przy jej uzdatnieniu pozwoliły ocenić jakość wód podziemnych. 

Budowa geologiczno-strukturalna obszaru, ukształtowanie powierzchni oraz klimat decydują w 
znacznej mierze o zróżnicowaniu warunków hydrogeologicznych. Na terenie gminy, jak i na terenie objętym 
zmianą planu zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują wyłącznie w utworach 
trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

W obrębie trzeciorzędu występują dwa rozpoznane hydrogeologicznie poziomy hydrogeologiczne.  
Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z piaskami i żwirami plejstoceńskimi 

zalegającymi w obrębie glin zwałowych, na glinach lub też bezpośrednio na starszym podłożu 
trzeciorzędowym. Poziom wód czwartorzędowych jest zróżnicowany i uzależniony od miąższości 
czwartorzędu i jego rozwoju litologicznego. W strefach dolinnych poziom wody zalega płytko w granicach od 
1 do 5m od poziomu terenu, a głębokość studni nie przekracza 5m.  
 W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie ulegnie obniżeniu poziom wód gruntowych oraz podziemnych, gdyż inwestycje niosące takie skutki nie 
są przewidywane. 
    
1.7. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 Teren objęty ustaleniami projektu zmiany planu zaopatrywany jest w wodę z istniejącej sieci 
wodociągowej. Docelowo planuje się, aby cały obszar objęty zmianą planu był zaopatrywany w wodę z sieci 
wodociągowej, włączonej do istniejących wodociągów, na warunkach określonych przez właściciela sieci. 
Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów i wyposażyć w urządzenia 
towarzyszące. Sieć, o ile będzie istniała taka możliwość, należy wykonać w postaci zamkniętego układu, z 
możliwością zasilania obustronnego. Do czasu budowy sieci wodociągowych na terenach nie 
posiadających takich sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem 
warunków określonych w przepisach odrębnych. 

 Obecnie obszar objęty zmianą planu wyposażony jest częściowo w system kanalizacji sanitarnej a 
ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków Chmielniku. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu 
miejscowego z terenów projektowanych docelowo ścieki sanitarno-bytowe należy odprowadzić do 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 
 Następnie ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej zostaną skierowane do gminnej 
oczyszczalni ścieków w znajdującej się w Chmielniku. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego 
utrzymanie indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na 
terenach o braku kanalizacji jest możliwe tylko do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się 
budowę zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne na terenach o odległym czasie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Tereny zabudowy, dla których z przyczyn ekonomicznych nie będzie możliwa 
budowana kanalizacja sanitarna winny posiadać szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki lub 
oczyszczalnie przydomowe. Wydanie pozwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zostanie poprzedzone badaniem gruntów w celu sprawdzenia przesiąkania - odprowadzenia 
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi. Planowane przedsięwzięcie (przydomowe 
oczyszczalnie) pozytywnie wpłyną na obecny stan środowiska, wyeliminowane zostaną zbiorniki 
bezodpływowe. W czasie eksploatacji znacznie poprawi się stan czystości wód powierzchownych i 
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podziemnych, uregulowana zostanie gospodarka ściekowa. Takie inwestycje pozwolą na zapewnienie 
jakości oczyszczania ścieków zgodnie z parametrami określonymi w przepisach odrębnych.   

 
1.8 Zagrożenia przyrodnicze i ryzyko wystąpienia poważnej awarii.  

 Do istotnych zagrożeń naturalnych należą przyrodnicze zjawiska katastroficzne. W warunkach 
przyrodniczych naturalne zjawiska katastroficzne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i działalność ludzi 
oraz na twory ich działalności to głównie: powodzie, ruchy masowe  wierzchniej warstwy litosfery i 
ekstremalne stany pogodowe. Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego są 
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu lub śniegu. 
Zapobieganie ekstremalnym warunkom pogodowym jest niemożliwe, a likwidacja skutków jest kwestią 
organizacyjną. Zagrożenie pożarowe występuje szczególnie w porze letniej podczas suszy.  

 Przez „poważną awarię” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie przemysłowego magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna  lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi, natomiast przez „poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie” zgodnie  z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
Szczególnie zagrożone poważną awarią są obiekty przemysłowe, drogi szybkiego ruchu. W zakresie 
przeciwdziałania takim wypadkom zapobiegać może stosowanie przepisów BHP i ppoż. 

 Wśród terenów przeznaczonych pod nowe funkcje w projekcie planu drogę klasy ekspresowej KD-
GP można zakwalifikować do terenów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 
58, poz. 535 ze zm.). 
 
1.9. Zagrożenie powodziowe 

Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu, brak jest wyznaczonych ustawowo obszarów 
zalewowych – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Na terenie występują jedynie (wskazane na 
załączniku do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) tereny zagrożone wodami powodziowymi 
od rzeki Sanicy. Wyznaczone zostały one na podstawie operatu przeciwpowodziowego opracowanego dla 
byłego województwa kieleckiego. W obrębie tych terenów wprowadzono zakaz budowy obiektów 
budowlanych kubaturowych. 

Ustalenia projektu zmiany planu nie przewidują w terenach dolin rzecznych zabudowy, poza 
terenem UTL, w obrębie którego wprowadzono zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. Jedyną ingerencją w układ dolin rzecznych są istniejące stawy rybne. 
 
1.10. Charakterystyka warunków glebowych 

Na analizowanym terenie występują następujące typy i rodzaje gleb: 
1. gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków fluwioglacjalnych i glin zwałowych, Omawiane gleby na 

terenie gminy są glebami małopróchnicznymi, znajdujące się w słabym i średnim stopniu kultury rolnej. 
Są to gleby w większości o odczynie kwaśnym. Uprawia się na nich żyto, ziemniaki, owies, łubin i 
seladerę, rzadziej jęczmień i koniczynę.  

2. gleby brunatne wytworzone z piasków fluwioglacjalnych, glin zwałowych, iłów i pyłów pochodzenia 
wodnego, o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych jak gleby opisane w punkcie 1. 
Podobną mają również rolniczą przydatność. 

3. rędziny brunatne, wytworzone z wapieni trzeciorzędowych. Omawiane gleby zaliczone zostały do 
rędzin lekkich o odczynie lekko kwaśnym. Są strukturalne i łatwe do uprawy mechanicznej. Gleby te 
znajdują się w słabym stopniu kultury. Posiadają płytki poziom ornopróchniczy.  
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4. gleby aluwialne, są to gleby o stosunkach wodnych okresowo za mokrych, o składzie mechanicznym 
piasku gliniastego zalegającego na piasku luźnym. Uprawia się na nich rośliny pastewne. 

 Planowane nowe funkcje terenu położone są na glebach, słabych IV, V i VI klasy bonitacyjnej, które 
nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

 
1.11. Szata roślinna 

Dla obszaru gminy Chmielnik brak jest opracowania dotyczącego biotycznych elementów 
środowiska. Potencjalną roślinność naturalną terenu gminy wg „Mapy potencjalnej roślinności naturalnej 
Polski w skali: 1: 300 000”są:  

 Pogórza Szydłowskiego 
– ciepłolubne dąbrowy typu wyżynnego,  
– niżowo-wyżynne eutroficzne lasy jodłowe z grabem i dębem,  
– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe, odmiana małopolska z bukiem i jodłą, forma 

wyżynna, seria uboga,  
– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe odmiana małopolska z bukiem i jodłą, forma wyżynna, 

seria żyzna,  
– niżowy łęgowy las wiązowo-dębowy siedlisk wodogruntowych.  

 w dolinie rzeki Sanica  
– niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk wodogruntowych, okresowo lekko zabagnionych,  
– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe, odmiana małopolska z bukiem i jodłą, forma 

wyżynna, seria uboga.  
Dokumentowany obszar, charakteryzując się urozmaiconymi warunkami abiotycznymi, jest 

równocześnie bardzo zróżnicowany pod względem występujących tutaj zbiorowisk roślinnych. 
Jednocześnie, obecny charakter szaty roślinnej gminy w ogromnym stopniu został ukształtowany przez 
czynniki antropogeniczne. 

Bogactwo przyrodnicze analizowanego obszaru związane jest z różnorodnością ekosystemów, 
często o skrajnych wymaganiach wilgotnościowych: od wodno-łąkowych w dolinie rzeki Sanica i jej 
dopływów do kserotermicznych muraw stepowych. 

Również bardzo wyraźne ślady antropopresji nosi dolina rzeki Sanicy i jej dopływów. Doliny tych 
rzek są prawie zupełnie odlesione. Tarasy zalewowe rzek poprzecinane licznymi rowami melioracyjnymi 
pokrywa duży obszar łąk i pastwisk, w jej zagospodarowaniu wybijają się liczne stawy rybne. Fitocenozy 
łąkowe, mające dawniej najczęściej charakter łąk wilgotnych, w wyniku osuszenia i nawożenia mineralnego 
uległy na wielu obszarach przekształceniu w łąki świeże. Niewielkie płaty zachowały jeszcze swój naturalny, 
bogaty skład florystyczny.  

Bogactwem naturalnym są lasy, które na tym obszarze nie zajmują zbyt dużej powierzchni. 
Lesistość terenu wynosi ok. 10%. Największe zwarte kompleksy leśne, będące we władaniu Nadleśnictwa 
Chmielnik. Lasy prywatne zajmują niewielkie powierzchnie. W drzewostanach dominują monokultury 
sosnowe, jednowiekowe i stosunkowo młode. Większość z nich rośnie na siedliskach borów mieszanych. 

Dominującym typem siedliskowym na obszarze Lasów Państwowych jest bór mieszany świeży i bór 
świeży. Siedliska leśne występują rzadziej.  

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

 Teren objęty zmianą planu, objęty zmianą przeznaczenia (położony poza obszarami lasów, terenów 
zieleni łęgowej) charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem oraz użytkowany jest rolniczo, na którym brak 
jest roślinności podlegającej ochronie. Korzystne warunki klimatyczne i żyzne gleby sprzyjają osadnictwu i 
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uprawom rolnym. Występuje tu wyłącznie roślinność niska (trawy i drzewa owocowe). Pod względem 
przyrodniczym nie stanowią one większej wartości. Na badanym obszarze dominują siedliska obojętne – 
pól uprawnych i ugorów. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów występujących w 
załączniku rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 

 W wyniku obserwacji i badań terenowych, wykonanych na etapie opracowania ekofizjograficznego i 
opracowania niniejszego projektu zmiany mpzp wyróżniono następujące grupy naturalnych, półnaturalnych i 
synantropijnych zespołów i zbiorowisk roślinnych zgrupowanych w poszczególne klasy:  
a. zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych. Reprezentowane jest przez takie gatunki jak: 

bylica pospolita, bylica piołun, ostrożen polny, pokrzywa zwyczajna, wrotycz pospolity, glistnik 
jaskółcze ziele. Zbiorowiska te nie podlegają ochronie;  

b. nitrofilne zbiorowiska zrębów, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Reprezentowana jest przez 
związek  - nitrofilne zbiorowisko krzewiasto zaroślowe jako roślinność z takimi gatunkami jak: wierzba, 
brzoza brodawkowata, topola, osika. Znajduje się też poziomka pospolita, malina właściwa. Powyższe 
zbiorowiska roślinne nie podlegają ochronie; 

c. pierwotne i wtórne trawiaste zbiorowiska łąk i muraw na podłożu mineralnym. Wskazują dużą 
zmienność i zaawansowanie rozwoju. Reprezentowane są przez takie gatunki jak: tymonka łąkowa, 
babka lancetowata, szczaw zwyczajny, ostrożeń polny, pięciornik gęsi, krwawnik pospolity, marchew 
zwyczajna, mniszek pospolity, koniczyna łąkowa, wyka ptasia, jaskier ostry. Zbiorowisko roślinne nie 
podlega ochronie.  

d. zbiorowiska leśne i zaroślowe. Tą klasę reprezentują zarośla kruszyny i jeżyny m.in. żarnowiec 
miotlasty, jarząb pospolity, róża dzika. Natomiast ciepłolubne zarośla reprezentowane są przez takie 
gatunki jak: ligustr pospolity, róża polna, dereń świdwa. Opisane zbiorowiska roślinne nie podlegają 
ochronie.  

 W granicach projektowanej zmiany planu, stwierdzono występowanie dwóch gatunków objętych 
ochroną częściową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012.81). Są to kruszyna pospolita oraz kalina koralowa. Wymienione 
gatunki nie są zagrożone wyginięciem, realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie spowoduje ich 
wyginięcia ponieważ tereny, na których one występują pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.    

   
1.12. Świat zwierząt 
  Obszar gminy Chmielnik, a więc teren objęty zmianą planu reprezentowany jest przez gatunki 
pospolite, charakterystyczne dla otwartych terenów rolnych oraz formacji łąkowej. Bogatsze florystycznie 
zbiorowiska roślinne i zwierzęce występują w obrębie podmokłości dolin rzecznych stanowią ekosystemy 
bardziej różnorodnej pod względem gatunkowym zwłaszcza ornitofauny.  

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

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

 Tereny otwarte (pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki) zajmują większą część gminy. Występują 
tutaj drobne gryzonie, ssaki owadożerne (ryjówki, jeże, krety, myszy leśne i polne), drobna zwierzyna łowna 
(zające, bażanty, kuropatwy) oraz ptaki preferujące przestrzenie otwarte (sikorka bogatka, sikora 
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modraszka, sikora uboga, kos, sroka, sójka, wrona siwa, skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki i in.). 
Nasłonecznione stoki są zasiedlane przez ciepłolubne gady: żmiję zygzakowatą, jaszczurkę zwinkę i 
żyworodną oraz żabę trawną i ropuchę szarą. Bogata jest również fauna bezkręgowców, głównie owadów, 
towarzysząca takim siedliskom.  

 Wiele gatunków zwierząt związało się z siedliskami antropogenicznymi. W pobliżu ludzkich 
zabudowań często występują: bocian biały, dudek, kopciuszek, pliszki, jaskółki, sowy, muchołówki, kuna 
domowa, nietoperze i inne. 

 Na obszarze projektowanego zmiany planu zaobserwowano jak wskazano powyżej kreta i mysz 
leśną. Wśród gromady ssaki ochronie częściowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) objęty jest kret. 
Wymieniony gatunek jest powszechnie występujący w naszym kraju i lokalnie, w związku z tym realizacja 
ustaleń projektu zmiany planu nie zagraża jego występowaniu i wyginięciu. Zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem gatunki ptaków t.j.: sikorka bogatka, sikora modraszka, sikora uboga, kos, sroka, sójka, 
wrona siwa oraz bażant są objęte ochroną ścisłą. Wymienione gatunki są dość rozpowszechnione lokalnie i 
w kraju, więc nie są zagrożone wyginięciem, a planowane zagospodarowanie w projekcie zmiany planu nie 
stanowi dla nich zagrożenia, gdyż gatunki te żyją w bliskości osad ludzkich. 

Ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanej zabudowy 
mieszkaniowej nie ingerują w naturalne siedliska zwierząt.  
 
1.13. Jakość powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy nie ma punktu pomiarowego jakości powietrza. Najbliżej położonym miejscem 
pomiarów opadu pyłu jest Busko - Zdrój (stacja nie prowadzi pomiarów innych zanieczyszczeń), w którym 
średni opad wynosił w 1997 r. – 70,4 g/(m2/rok), a w 2000r. – 39,4 g/(m2/rok). 

Na terenie gminy brak jest istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery. Lokalnie na jakość 
powietrza mogą oddziaływać jednostki posiadające własne kotłownie. Większość lokalnych kotłowni jest 
opalana węglem, koksem, drewnem i trocinami.  

W związku z powszechnym zastosowaniem paliw stałych, jako głównych nośników energii, na stan 
aerosanitarny gminy bardzo duży wpływ ma również tzw. „niska emisja” z indywidualnych gospodarstw 
domowych. Sytuację pogarsza, obserwowane dość powszechnie, spalanie w gospodarstwach domowych 
różnego rodzaju odpadów palnych, np. plastikowych opakowań. Może to mieć wpływ na podwyższanie 
stopnia zanieczyszczenia powietrza szczególnie niebezpiecznymi substancjami powstającymi podczas 
spalania złożonych związków organicznych (węglowodory policykliczne, chlorowcopochodne). 

Czynnikiem ujemnie oddziaływującym na stopień zanieczyszczenia powietrza jest również 
wzrastająca emisja zanieczyszczeń (głównie węglowodorów i tlenków azotu) związana z ruchem 
samochodowym oraz emisja hałasu, przy czym należy zaznaczyć, że na terenie gminy natężenie ruchu 
kołowego jest niewielkie. 

Na stan czystości powietrza na terenie gminy decydujący wpływ mają ponadregionalne 
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe przemieszczające się zgodnie z przeważającymi kierunkami wiatrów 
(zachodnie i północno-zachodnie) z dużych ośrodków przemysłowych Górnego Śląska, Bełchatowa i 
Krakowa.  

Czynnikiem ujemnie oddziaływującym na stopień zanieczyszczenia powietrza jest również 
wzrastająca emisja zanieczyszczeń (głównie węglowodorów i tlenków azotu) związana z ruchem 
samochodowym oraz emisja hałasu, generowane wzdłuż głównych dróg gminy. 

Ustalenia projektu planu nie przewidują lokalizacji obiektów budowlanych powodujących 
zanieczyszczenia atmosfery. Jedynym źródłem zanieczyszczeń powietrza będzie zwiększony ruch 
samochodów osobowych i ciężarowych  związany z nowymi terenami budowlanym, a także nowe obiekty 
budowlane.  
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1.14. Zagrożenie hałasem 
 Źródłem uciążliwości akustycznych w obrębie obszaru objętego zmianą planu jest głównie ruch 

samochodowy emitowany z drogi krajowej 73. Droga ta docelowo zostanie przebudowana i 
zmodernizowana tak aby nie niosła przekroczeń hałasu. Tak więc tereny zabudowy zostaną w ostatecznej 
fazie zabezpieczone przed hałasem komunikacyjnym ekranami akustycznymi lub stolarką okienną o 
podwyższonym wskaźniku dźwiękochłonnym.  

 Ustalenia projektu zmiany planu nie przewidują lokalizacji obiektów budowlanych powodujących 
zwiększenie hałasu. Jedynym źródłem hałasu będzie zwiększony ruch samochodów związany z nowymi 
terenami budowlanymi. Ustalenia zmiany planu określają dopuszczalne poziomy hałasu, które będą musiały 
być spełnione w wyniku realizacji zmiany planu.  
 
1.15. Prawna ochrona przyrody 

Teren objęty zmianą planu położony jest w: 
1. Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który został utworzony 

Rozporządzeniem Woj. Kieleckiego nr 12/95 z dnia 29.09. 1995 r. Na terenie Ch-SOChK obowiązują 
zakazy wprowadzone Uchwałą Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 
września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3312). Ww. akt prawny ustala również 
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów (warunki ochrony  uwzględnione w projekcie 
planu). 

2. Szanieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który położony jest na otulinie Szanieckiego Parku 
Krajobrazowego. Zakazy obowiązujące na tym terenie określone zostały w rozporządzeniu Nr 85/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1946 ze zm.) Ww. akt prawny ustala również 
działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów (warunki ochrony uwzględnione w projekcie planu) 

 Zgodnie w w/w przepisami na terenach tych zabrania się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

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

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

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
 W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu  obowiązują następujące działania: 

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasów, 
2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów, 
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofilowej, 
4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych, 
5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 

 W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu  obowiązują następujące działania: 

1) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 
meandrów na wybranych odcinkach cieków; 
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2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan 
wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za 

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  

 Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazują obszar Natura 
2000 – „Ostoję Szaniecko-Solecką”. 
 W stosunku do obszaru Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w 
połączeniu z innymi działaniami, znaczącego negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000, w tym w szczególności: 

1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

2) wpływania negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
3) pogarszania integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami. 

 
1.16. Najważniejsze problemy ochrony środowiska na obszarze objętym projektem zmiany planu 

Obszar objęty zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nie należy do znacznie 
przekształconych przez człowieka rejonów województwa świętokrzyskiego. Największym zagrożeniem 
środowiska przyrodniczego na tym terenie jest dynamicznie rozwijająca się urbanizacja. Gmina Chmielnik 
położona jest w niedalekiej odległości Kielc, a zachodzące na jej obszarze procesy urbanizacyjne 
przebiegają niezwykle żywiołowo, społeczna presja na wyznaczanie nowych terenów mieszkaniowych jest 
bardzo silna. Zwiększenie powierzchni terenów mieszkaniowych oraz terenów wypoczynku i rekreacji 
odbywa się w większości kosztem terenów rolnych. Będzie się to wiązało ze zwiększeniem presji na 
środowisko.  

Równie istotnym problemem jest brak kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
sołectwa. Występuje tu ogromna dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Docelowo ścieki z tego obszaru będą odprowadzane do oczyszczalni w Chmielniku.  

Ponadto istotne zagrożenia stwarzają: istniejące bariery ekologiczne, powstawanie „dzikich” 
wysypisk odpadów oraz zagrożenie hałasem. 
 
1.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa 
kubaturowego, infrastruktury technicznej oraz komunikacji: 

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

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

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

 ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni, 
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 prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochrona przed hałasem należy prowadzić w 
porze dziennej (w godz. 6.00-22.00), 

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

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

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

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

 ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych, 

 ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, 

 prace budowlane prowadzone w pobliżu obiektów zabytkowych należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. 

 
1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji zalesień wyznaczonych w projekcie zmiany 
planu: 

 inwestycja proekologiczna i prospołeczna. Nie będzie ona źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych, hałasu, ścieków oraz odpadów. Nieznaczne uciążliwości związane z hałasem i 
zanieczyszczeniem (komunikacyjnym przy użyciu ciągnika) będą w okresie przygotowawczym 
grunt pod uprawę, 

 inwestycja korzystnie wpływająca na ochronę przyrody i krajobrazu, 

 wzmocnienie i poszerzenie ochronnych funkcji lasu w stosunku do wody (zmniejszenie 
niebezpieczeństwa powodzi przez zalesianie zlewni) i gleby (zapobieganie erozji), 

 ograniczenie skutków „efektu cieplarnianego” i przeciwdziałaniu globalnym zmianom klimatu, 

 podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych środowiska, 

 podniesienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wschodniej (zdolność magazynowania wód 
powierzchniowych, przez co częściowo ma miejsce przesunięcie nadmiaru tych wód na okresy 
niedoboru opadów, przekształcenie części obiegu nieużytecznego wody w obieg biologiczny, a 
spływ powierzchniowy – na podziemny, łagodzenie i spłaszczenie kulminacji wezbrań 
powodziowych), 

 podnoszenie wartości ekonomicznej terenu, 

 poprawę stanu czystości powietrza atmosferycznego, 

 politykę przestrzenną; racjonalne użytkowanie ziemi i kształtowania rozwoju regionalnego, 

 działania w sferze socjalnej, łagodzącym napięcia na rynku pracy (zatrudnienie) oraz 
dostarczającym innych korzyści materialnych i duchowych wynikających z wielofunkcyjności lasu, 
podnoszących jakość życia człowieka. 

 
1.19. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego 
wyznaczonej w projekcie zmiany planu miejscowego: 

 proponuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej ograniczającej uciążliwości powstałe od drogi,  

 przed wycięciem drzew należy uzyskać odpowiednie zezwolenia oraz należy uzyskać zgodę na 
zmianę przekształcenia terenu leśnego na nieleśny,   

 na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie prowadzona dokładna 
inwentaryzacja przyrodnicza, w której będą określone dokładne dane z zakresu występowania 
chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt,  
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 przed realizacją inwestycji należy uzyskać odpowiednie zezwolenie na odstępstwa od zakazów dla 
gatunków chronionych, 

 wzrost zapylenia powietrza i pogorszenie warunków akustycznych, 

 wpływ na krajobraz związany będzie z zajętością pasa drogowego, zapleczem budowlanym, 
miejscem składowania materiałów, wykonywaniem wykopów,  

 zanieczyszczenia wody spowodowane przez spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy,  

 zagęszczenie gleby na skutek ruchu ciężkich pojazdów,  

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

 w wyniku prowadzenia prac budowlanych będą usuwane masy ziemne,  

 negatywny wpływ na stan drzew na skutek zagęszczenia gleb w przypadku wprowadzenia ciężkich 
pojazdów,  

 w trakcie budowy niepokojone będą zwierzęta występujące na przedmiotowym terenie oraz w 
okolicy (głównie płazy, gady i ptaki),  

 usunięcie roślinności z całego terenu przeznaczonego na prace zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej,  

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

 zmiany pokrycia powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych , skarpy wykopów i nasypów,  

 w czasie eksploatacji negatywne oddziaływania zanieczyszczenia ze spływów deszczowych i 
roztopowych z nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla środowiska substancji w 
przypadku poważnej awarii,  

 lokalne zaburzenia stosunków wodnych, 

 w wyniku usunięcia roślinności i warstwy próchniczej gleby zginie ilość małych ruchliwych zwierząt  
znajdujących się w zewnętrznej warstwie ziemi,  

 okresowe (w czasie budowy) oddziaływanie na faunę i florę, utrudnienie migracji. 
 
1.20. Wpływ ustaleń zmiany planu na podstawowe komponenty środowiska i krajobraz. 

 Główną inwestycją, ze strony której należy spodziewać się najbardziej znaczącego wpływu na stan 
środowiska w rejonie opracowania, tak ze względu na rozmiar, zasięg jak i na jakość tego oddziaływania, 
jest budowa drogi ruchu przyspieszonego oraz wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej.  

 Wprowadzenie nowej zabudowy będzie wiązało się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 
czynnej oraz potencjalnym wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Wzrost emisji substancji 
zanieczyszczających powietrze będzie wynikiem ogrzewania budynków oraz zwiększenia liczby pojazdów 
poruszających się po istniejących i nowo projektowanych drogach. Należy jednak podkreślić, że projekt 
zmiany planu miejscowego nie przewiduje terenów pod lokalizację inwestycji, które mogłyby być źródłami 
emisji do atmosfery szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy.  
 Powstawanie i emisja hałasu na terenie opracowania związana będzie głównie z pracą sprzętu 
budowlanego na etapie realizacji w/w inwestycji przewidzianych w projekcie zmiany planu miejscowego. Na 
etapie użytkowania dróg emisja hałasu będzie ograniczała się do hałasu komunikacyjnego. Należy jednak 
podkreślić, że wymienione powyżej potencjalne źródła hałasu nie spowodują przekroczeń norm 
obowiązujących w przepisach prawnych. Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego: 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MNR obowiązują dopuszczalne poziomy 

hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.   
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2. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN1, MN2 i MN3 ustala się 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.   

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami U, UP, MNU ustala się dopuszczalne 
poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem US - przypisuje się dopuszczalny poziom 
hałasu określony jak dla budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami UST1 i UTL - przypisuje się 
dopuszczalny poziom hałasu określony jak na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 Reasumując, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z projektowanym 
zagospodarowaniem nie osiągnie wartości ponadnormatywnych na terenach prawnie chronionych z 
istniejącą zabudową mieszkaniową i innej podlegającej ochronie, spełniając tym samym wymagania 
ochrony środowiska w zakresie akustycznym. 
 Za szczególnie ważne, w świetle jakości życia człowieka, należy uznać zapisy mające na celu 
ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, ochronę przed hałasem, wibracjami oraz ochronę przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym. Zaleca się przyjęcie następujących odległości (stref technicznych) 
dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

a) min. 20 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, 
b) min. 44 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV, 
c) min. 7 m od osi linii napowietrznych średniego napięcia (15kV) po obu stronach linii, 
d) min. 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napięcia po obu stronach linii, 
e) stacji transformatorowych od budynków mieszkalnych zgodnie z normą PN-E-05100, 
f) ewentualne zbliżenie budynków do osi linii należy uzgodnić z zarządcą linii. 

 Niezaprzeczalnie pozytywnym ustaleniem, które wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców  
sołectwa jest obowiązek docelowego przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, a także odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
poza terenem projektu planu miejscowego.  
 Dla obsługi nowych terenów inwestycyjnych wprowadzony został nowy układ dróg. Drogi te zostały 
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami jakie nakłada ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 660 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.). W związku z tym nowy układ drogowy 
zapewnia swobodną obsługę nowych terenów inwestycyjnych oraz dzięki zachowaniu odpowiednich 
warunków technicznych przewidzianych dla dróg, zapewnia również bezpieczeństwo jego użytkowania.  

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

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

 Oznaczenia użyte w tabeli:  
0 - brak oddziaływania  
1 - słabe oddziaływanie  
2 - umiarkowane oddziaływanie  
3 - silne oddziaływanie  
4 - bardzo silne oddziaływanie  
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 Projekt zmiany planu miejscowego uwzględnia zachowanie zasad estetyki i spójności z 
otaczającym krajobrazem realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. 
przyjętymi ustaleniami w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. 
ustaleń w zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i 
naturalnych itp. Określono również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni 
biologicznie czynnej.  
 
1.21. Zabiegi łagodzące. 

 W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania planowanych funkcji projektu zmiany planu na 
środowisko, w tym na przyrodę przewiduje się szereg zabiegów łagodzących do których zalicza się:  

- ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych  , 
– docelowy obowiązek przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 
– zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 
– warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków, 
– oddalenie zabudowy od krawędzi jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi,  
– w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i 

telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach przepisów odrębnych, 

– nakaz harmonijnego kształtowania krajobrazu,  
– dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
– wyznaczenie procentowego udziału powierzchni biologicznej dla terenów zabudowy, 
– ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny na 

podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości, 
– zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności 

produkcją żywności oraz upraw polowych, 
–  zaleca się wprowadzenie roślinności wysokiej na nieużytkach i terenach nadrzecznych, na miedzach i 

przy drogach rolniczych rozgraniczających pola. Roślinność ta poprawi warunki bytowania i 
przemieszczania się zwierząt,  

– zachowanie zadrzewień, która ma na celu zachowanie naturalnych ekosystemów, ponieważ sprzyja 
przemieszczaniu się zwierząt,  

– dostosowanie terminów prac do okresów lęgowo/ rozrodczych zwierząt (ptaki), 
– tereny, gdzie będą prowadzone roboty budowlane linii infrastruktury technicznej należy 

zagospodarować i przywrócić zniszczoną w czasie robót roślinność. Ponadto należy zachować 
odpowiednia odległość nasadzeń od linii i infrastruktury technicznej, 

– na terenach narażonych na niebezpieczeństwo podtopień – tereny oznaczone symbolem Z1, Z2, ustala 
się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych. 

 Do działań ograniczających, minimalizujących negatywne oddziaływanie realizacji inwestycji na 
środowisko będzie należeć: 

 prawidłowa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzętu placu budowy,  

 stosowanie odpowiednich technologii,  

 dostosowanie terminów prac do okresów lęgowych/rozrodczych zwierząt szczególnie ptaków,  

 maskowanie elementów zaburzających harmonię krajobrazu, poprzez stosowanie gleby i roślin  
rodzimych,  

 realizacja budowy przedsięwzięć wymagać będzie prac ze szczególną ostrożnością, aby zapobiec 
ewentualnym awariom sprzętu ciężkiego, w wyniku czego mogłoby dojść do zanieczyszczenia 
środowiska gruntowego. W celu ograniczenia negatywnych wpływów zaplecze budowy powinno być 
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organizowane na terenach nieleśnych (najlepiej na terenach już zagospodarowanych), a czas trwania 
prac oraz zajęcie terenu maksymalnie ograniczone. Należy dążyć do eliminowania, a co najmniej 
ograniczania presji na tereny przyrodniczo cenne. Bezwzględnie konieczne jest utrzymanie ciągłości 
powiązań przyrodniczych. Należy przy tym podkreślić, że podstawowym sposobem minimalizacji 
negatywnych oddziaływań jest wybór najmniej konfliktowej lokalizacji inwestycji,   

 wszelkie inwestycje wynikające z realizacji projektu zmiany planu należy poprzedzać rozpoznaniem 
walorów przyrodniczych terenu, co pozwoli zminimalizować negatywny wpływ:  

a) na gatunki chronione wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). W stosunku do gatunków 
dziko występujących zwierząt  objętych ochroną gatunkowa obowiązują następujące zakazy:  

 umyślnego zabijania,  

 umyślnego okaleczania i chwytania,  

 transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt,  

 zbierania, przetrzymywania, i posiadania okazów gatunków,  

 umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych,  

 niszczenia ich siedlisk i ostoi,  

 niszczenia ich gniazd,  

 niszczenia ich mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień,  

 wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj,  

 wybierania, posiadania, i przechowywania wydmuszek,  

 preparowania okazów gatunków,  

 zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,  

 wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,  

 umyślnego płoszenia i niepokojenia,  

 fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie 
zwierząt,  

 przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce,  

 przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 
b) w stosunku do gatunków dziko występujących roślin wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012.81) wprowadza się następujące 
zakazy: 

 zrywania, niszczenia i uszkadzania,  

 niszczenia ich siedlisk i ostoi, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia 
ściółki leśnej i gleby w ostojach,  

 pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 
gatunków,  

 zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,  

 wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.  
c) w stosunku do gatunków dziko występujących grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. 
U. Nr 168, poz. 1765) wprowadza się następujące zakazy: 

 zrywania, niszczenia i uszkadzania,  

 niszczenia ich siedlisk i ostoi,  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 
leśnej i gleby w ostojach,  
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 pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych 
grzybów i ich części,  

 zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, 
martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części  i produktów pochodnych,  

 wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, 
przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  

 W granicach projektowanego projektu zmiany planu nie stwierdzono obecności chronionych 
gatunków grzybów. 
 Przy uwzględnieniu działań minimalizujących nie zachodzi bezpośredni wpływ inwestycji na obszar 
chroniony. 
 Minimalizacja negatywnego oddziaływania realizacji inwestycji drogowych. 
 Do działań ograniczających negatywne oddziaływania realizacji inwestycji drogowej na środowisko 
należeć będzie: 

1) prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 
2) stosowanie nowoczesnych technologii, materiałów i rozwiązań technologicznych 
3) dostosowanie terminów robót budowlanych i a zwłaszcza przygotowawczych do terminów 

rozrodczych zwierząt.  
 Budowa infrastruktury transportu powinna być zatem tak planowana i realizowana, aby nie 
zagrażać trwałości środowiska przyrodniczego. Należy dążyć do eliminowania, co najmniej ograniczania 
presji na tereny. Bezwzględnie konieczne jest utrzymanie ciągłości powiązań przyrodniczych. Realizacja 
budowy wymagać będzie prac ze szczególną ostrożnością, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzętu 
ciężkiego, w wyniku czego mogłoby dojść do zanieczyszczenia środowiska. W celu ograniczenia 
negatywnych wpływów zaplecze budowy powinno być organizowane, a czas trwania prac oraz zajęcie 
terenu maksymalnie ograniczone. Budowa przejąć dla zwierząt w miejscach korytarzy ekologicznych 
(mostki, kładki). Przejścia powinny mieć odpowiednią szerokość i wysokość a w przypadku terenów gdzie 
występuje wzmożona liczba płazów i gadów warto zamontować odpowiednie bariery wykonane z siatki 
uniemożliwiające im wejście na jezdnię i należy zastosować odpowiednią technologię by naprowadzić ich w 
kierunku przejścia. Do obudowy dróg powinny być wykorzystane gatunki rodzime roślin, odpowiednio 
dobrane do warunków siedliskowych. Kształtując pobocza warto brać pod uwagę różnorodność 
kompletność lokalnych zbiorowisk. Wszelka roślinność podnosi walory estetyczne krajobrazu. 
 
Tab. Nr 1. Wielkość oddziaływania ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska  
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MN1, MN2,  
MN3   

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

MNR, U, UP, P, 
MNU, UTH, 

US, UTS1, UTL 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

WS1, WS2 1 0 0 0 0 0 0    1   0 1 0 0 0 

ZL, ZLZ, Z1, Z2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu miejscowego nastąpią pewne zmiany 
w zagospodarowaniu terenu objętego zmianą planu. Dotyczyć będą one uporządkowania i uzupełnienia 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, nowych 
terenów przeznaczonych pod projektowaną drogę ruchu przyspieszonego. Zwiększy się również 
powierzchnia terenów lasów w związku z planowanymi zalesieniami. W projekcie zmiany planu 
miejscowego przedstawiono szereg rozwiązań i propozycji łagodzących niekorzystne oddziaływania oraz 
zakazy i nakazy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w 
projekcie planu miejscowego w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony środowiska należy uznać za 
wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić na 
omawianym obszarze.  
 
2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywany znaczącym oddziaływaniem. 

W obrębie terenu objętego ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego występuje obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034.  

Obszar znajduje się w środkowej części Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodnim 
fragmencie Niecki Połanieckiej (Płaskowyżu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Składa się z kilkunastu 
enklaw z malowniczymi wapiennymi i gipswymi wzgórzami porośniętymi roślinnością kserotermiczną. Teren 
poprzecinany jest licznymi ciekami wodnymi, miejscami tworzącymi zabagnione dolinki, w których 
wykształciły się torfowiska. W północnej części obszaru znajdują się liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza 
wielkokrystalicznych; ponadto, obserwuje się liczne formy krasu powierzchniowego i podziemnego np.: leje, 
studnie, zapadliska, jaskinie krasowe. Środkowa i południowa część wyróżnia się występowaniem wód 
mineralnych z wysiękami, którym towarzyszy roślinność halofilna, jak np. w okolicach wsi Owczary. 

Obszar występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, 
łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Teren występowania aż czterech gatunków z załącznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Ostericum palustre, Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii). 
Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk i gatunków unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo około 
1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali 
regionu i kraju. Niepowtarzalne układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze 
półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu. Rozległy, zróżnicowany obszar stanowi 
najważniejszą w regionie ostoję dla dwóch gatunków motyli dziennych – modraszka telejusa i modraszka 
nausitousa. Istotne populacje tworzą tu również czerwończyk nieparek i czerwończyk fioletek. Ostoja 
stanowi znaczący w skali regionalnej obszar występowania pachnicy dębowej, zasiedlającej tu przydrożne i 
śródpolne wierzby. Jest to także jedna z najważniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnego i traszki 
grzebieniastej, które szczególnie licznie zasiedlają południowe krańce ostoi z zalewanymi corocznie łąkami i 
kompleksami stawów hodowlanych. Spotkać tam można jeszcze dziewięć innych gatunków płazów oraz 
znaczące w województwie koncentracje ptaków wodno-błotnych. W tej części obszaru Natura 2000 
stwierdzono także występowanie piskorza i kozy. 

R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

KD-GP 3 2 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 

KD-L1, KD-L2, 
KD-L3, KD-L4, 
KD-D1, KD-D2  

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

KDW1 KDW7, 
KD 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
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3. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Najważniejszym problemem i zagrożeniem dla przedmiotu ochrony projektowanego obszaru 
NATURA 2000 są stawy rybne zlokalizowane w dolinie rzeki Sanicy, które na etapie ich realizacji zmieniły 
warunki hydrograficzne terenu doliny Sanicy. Obecnie po kilkudziesięciu latach funkcjonowania stawów 
warunki przyrodnicze terenu ustabilizowały się i prawidłowo już zachodzą procesy przyrodnicze. 
Pozytywnym aspektem obecnej zmiany planu jest zakaz budowy nowych stawów w obrębie terenu Natura 
2000, w związku z tym warunki przyrodnicze w terenie tym nie zostaną zaburzone. Należy dodać, że dla 
prawidłowego funkcjonowania obszaru Natura 2000 ważnym jest aby ta ustabilizowana gospodarka wodna 
nie została zachwiana, tak więc zaleca się prowadzenie monitoringu stanu i czystości wód w obrębie 
stawów rybnych.     

Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidują 
nowych terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru NATURA 2000. Ustalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują odprowadzenie ścieków komunalnych 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy stanu czystości wód w 
rzece Sanicy i jej zlewni. Ścieki komunalne poprzez sieć kanalizacji sanitarnej kierowane są do gminnej 
oczyszczalni ścieków w Chmielniku. Granica Obszaru NATURA 2000 – „Ostoja Szaniecko-Solecka” 
pokrywa się w zasadzie z terenem doliny, co spowodowało już ograniczenia inwestycyjne na tym terenie.  

Z tytułu położenia obszaru objętego zmianą planu w granicach Chmielnicko-Szydłowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie napotkano na 
problemy środowiska. W trakcie prowadzonych prac projektowych właściciele nieruchomości nie 
występowali z wnioskami o dopuszczenie inwestycji, które byłyby objęte zakazami wynikającymi z 
położenia w obszarach chronionych.   

Teren położony jest w granicach Chmielnicko-Szydłowskim Obszaru Chronionego Krajobrazu i 
Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tak więc ustalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie stoją w sprzeczności z zakazami wynikających z w/w rozporządzeń 
Wojewody Świętokrzyskiego, tj. : 
1) nie będą zabijane dziko występujące zwierzęta, niszczone ich nory, legowiska, inne schronienia i 

miejsca rozrodu oraz tarliska, złożona ikra, ponieważ na terenach przewidzianych do zmiany 
zagospodarowania niniejszą zmianą planu przed przystąpieniem do prac budowlanych występujące tu 
zwierzęta zostaną odstraszone metodami naturalnymi, a te przeniosą sie w inne bezpieczne miejsce 
dla siebie miejsce. Poza tym ustalenia zmiany planu zakładają dostosowanie prac budowlanych do 
terminów rozrodczych zwierząt, w związku z tym populacja występujących tu zwierząt nie zmniejszy 
się. Ważnym z punktu widzenia żyjących tu ptaków jest pozostawienie min. 30% występujących w 
obrębie terenów budowlanych istniejących zadrzewień i zakrzewień co spowoduję, że środowisko życia 
ptaków nie pogorszy się. Tak, więc zaleca się odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych (zdjęcie 
wierzchniej warstwy gleby) w okresie pozalęgowym, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Ponadto 
prace przygotowawcze i budowlane zaplanowane w takich terminach, które zapewnią brak niepokojenia 
zwierząt, np.: wycinkę drzew należy stosować w okresie zimowym. Przygotowanie terenu pod budowę 
należy stosować w okresie pozwalającym zwierzętom bezpiecznie opuścić teren inwestycji i zając nowe 
schronienia poza jej zasięgiem. Do działań minimalizujących należy także ogrodzenie terenu inwestycji 
w celu nie wtargnięcia dzikich zwierząt oraz systematyczne koszenie trawy. Ewentualnie, gdy zajdzie 
taka potrzeba zniszczenia dziko występujących zwierząt, objętych ochroną gatunkowa na podstawie 
art. 56  ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, objętych 
ochroną gatunkowa, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia 
dla dziko występujących populacji objętych ochroną zwierząt, można będzie dokonać odstępstw od 
zakazów związanych z ochroną gatunkową. Należy zwrócić też uwagę, że zezwolenie może być, jeżeli 
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brak jest rozwiązań alternatywnych, a wprowadzone odstępstwa nie są szkodliwe dla zachowania 
populacji gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu, a także nie 
spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji, oraz wynikają z innych koniecznych 
wymogów nadrzędnego interesu publicznego. Okolicznością wymagającą jest konieczność zawarcia w 
zezwoleniu wszystkich elementów określonych w powyższym artykule. W przypadku stwierdzenia, że 
na terenie inwestycji znajdą się zwierzęta chronione, należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska o pozwolenie na zniszczenie tych gatunków w myśl ustawy o ochronie przyrody.  

2) nie będą likwidowane i niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne, ponieważ na 
terenach przewidzianych do zmiany zagospodarowania niniejsza zmianą planu nie występują 
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Ustalenia zmiany planu wprowadzają ochronę istniejących 
zadrzewień i zakrzewień (nie będących śródpolnymi) w obrębie terenów przewidzianych do zmiany 
zagospodarowania poprzez ich wkomponowanie w zieleń urządzoną towarzyszącą terenom 
budowlanym. Istniejące zadrzewienie i zakrzewienia nie będące zadrzewieniami śródpolnymi jakie 
występują na terenach przeznaczonych do zabudowy należy pozostawić w ilości 30%. Ustalenia takie 
w maksymalny sposób ochronią zadrzewienia nie posiadających funkcji ochronnych. 

3) nie będą dokonywane zmiany stosunków wodnych, ponieważ tereny inwestycyjne zostały wyznaczone 
na gruntach suchych, poza terenami dolin rzek i cieków wodnych; 

4) nie będą likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotnych, ponieważ 
tereny inwestycyjne zostały wyznaczone poza naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami oraz 
obszarami wodno-błotnymi. 
 Mając na uwadze powyższe oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Chmielnicko - Szydłowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu w stosunku do terenów zabudowy wyznaczonych w projekcie zmiany 
planu zakazy, o których mowa w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nie dotyczą, ponieważ 
przeprowadzona ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania na ochronę przyrody 
obszaru chronionego krajobrazu. 

Ustalenia zmiany planu uwzględniają również działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów jakie 
obowiązują na terenie obszarów chronionego krajobrazu. 

Tak, więc przedsięwzięcia planowane na terenie objętym ustaleniami zmiany planu nie kolidują z 
zakazami wskazanymi powyżej oraz uwzględniają ochronę ekosystemów przyrodniczych, poprzez 
zachowanie ich w naturalnym stanie. 
 Ustalenia zmiany planu nie wprowadzają inwestycji, które powodowałyby: 

1) pogorszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, 

2) negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, 
3) pogorszania integralności obszaru NATURA 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami. 

 
4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania 
zmiany mpzp. 

W projekcie zmiany planu uwzględniono obszar NATURA 2000 – „Ostoja Szaniecko-Solecka” 
PLH260034, mające znaczenie na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Celem jego ochrony na terenie 
objętym zmianą planem jest zachowanie cennych przyrodniczo ekosystemów przyrodniczych - łąk. Obszar 
ten został uwzględniony na rysunku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w 
ustaleniach tekstowych i wyłączony zainwestowania poprzez pozostawienie go w naturalnym charakterze.  
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 Wprowadzone ustaleniami zmiany planu miejscowego obszary funkcjonalne nie powodują 
znaczącego oddziaływania na przedmiot obszarów ustanowionych ze względu na ich ochroną rangę 
międzynarodową, wspólnotową i krajową. 

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

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

 Do najważniejszych dokumentów szczebla krajowego zaliczono: 

 II Politykę Ekologiczną Państwa, Krajową strategie ochrony i umiarkowanego użytkowania  
różnorodności biologicznej,  

 Strategię Rozwoju Kraju,  

 Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko, 

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030,  

 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016,  

 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
Program  działań na lata 2007-2013,  

 Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 2006 – 
2013,  

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, podpisana we Florencji w dniu 20.10.2000r., ratyfikowana  
przez Polskę w 2006r. w celu promowania ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. 

 Narodową Strategię Spójności 2007- 2013. 
       W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania 
prawodawstwa krajowego do wymogów wspólnotowych.  
        Wdrożenie szeregu dyrektyw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska w krótkim czasie 
przyczyniło się do zmian w polityce środowiskowej Państwa, a także wprowadzenia wielu zmian w 
ustawodawstwie polskim jak również zmian wymagań i norm w ochronie środowiska. 

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

 Polska polityka ochrony przyrody determinowana jest szeregiem uwarunkowań zewnętrznych, 
międzynarodowych jak i wewnętrznych krajowych. Są wśród nich uwarunkowania prawne ekonomicznie, 
społeczne, a także przyrodnicze. W odniesieniu do zapisów krajowej strategii, do najważniejszych należą 
międzynarodowe uwarunkowania prawne oraz wdrożenie dyrektyw unijnych, których przepisy przenoszone 
są do prawodawstwa krajowego. Należą do nich m.in.:  

- Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), której celem jest doprowadzenie do osiągnięcia 
przez wody powierzchniowe dobrego stanu wód, tak pod względem ekologicznym jak i jakościowym. 
Zmiany wprowadzone przepisami w/w dyrektywy mają przede wszystkim usprawnić działanie obecnie 
funkcjonujących systemów planowana i zarządzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z przepisami 
Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Wg 
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne na obszarze województwa świętokrzyskiego wyznaczono 
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Jest to nadrzędny dokument, który ma 
usprawnić proces osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie utrzymania dobrego stanu wód, a w 
szczególności ekosystemów wodnych. Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na 
wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko - chemicznych, biologicznych i 
hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźniki chemiczne 
świadczące o stanie chemicznym wody, odpowiadające warunkom osiągnięcia przez wody dobrego stanu, 
z uwzględnieniem kategorii wód. 

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

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

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

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

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

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

(Dyrektywa Siedliskowa). 
 Następnym planem ważnym dla rozwoju regionalnego jest Plan Zagospodarowania Województwa 
Świętokrzyskiego, przyjęty Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26-04-
2002r. Głównym celem rozwoju województwa jest stworzenie sprzyjających warunków przestrzennych dla 
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osadnictwa mieszkańców regionu, wzrost jego urbanizacji. Plan wojewódzki określa główną funkcję 
ośrodków gminnych. Jest nią obsługa rozwijających sektorów gospodarki i ludności gminy. Na terenie 
ośrodków gminnych należy uzupełnić infrastrukturę techniczną, co najmniej do poziomów regionalnych, 
poprawić ład przestrzenny i estetykę zabudowy, koncentrować przedsiębiorczość pozarolniczą oraz skupiać 
funkcję mieszkaniową, w tym budownictwo komunalne. 
           Na terenie osadnictwa wiejskiego należy poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego z 
nastawieniem na rozwój wielofunkcyjny, wyrównywać szanse między miastem i wsią oraz ograniczać 
rozpraszanie się zabudowy. Plan wojewódzki zakłada:  
- uzupełnienie infrastruktury technicznej,  
- rozbudowę sieci teleinformatycznej,  
-  poprawę komunikacji i stanu sanitarnego.   
- Kolejnym planem jest Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018. 
Gmina Chmielnik znajduje się w centralnym rejonie gospodarki odpadami (RGO). W ramach regionu 
gospodarki odpadami składowiskiem odpadów dla gminy Chmielnik jest składowisko odpadów. W Planie 
gospodarki odpadami dla województwa składowisko to jest traktowane jako czynne składowisko odpadów 
komunalnych przewidziany do rozbudowy i nie występuje w wykazie składowisk przeznaczonych do 
zamknięcia. 

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

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

Jak już wcześniej wskazano planowane tereny inwestycyjne określone w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru NATURA 
2000, poza istniejącymi drogami oraz terenem UTL. W związku z faktem, że tereny części doliny objętej 
Naturą 2000 (występujące istniejące stawy rybne hodowlane) zostały już przekształcone w wyniku budowy 
stawów to wszelkie negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym już zaszły i stały się nieodwracalne. 
Jedynym priorytetem winno być zminimalizowanie tych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
potencjalny obszar NATURA 2000. Ustalania zmiany planu wprowadzają zakaz budowy nowych stawów w 
obrębie obszaru NATURA 2000.   

W wyniku realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje 
się negatywnych znaczących oddziaływań na przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000, gdyż pozostawia 
ten obszar nienaruszony. Dopuszcza się tam jedynie ekstensywną gospodarkę rolniczą, tj. taką jaka jest 
dotychczas prowadzona oraz modernizację istniejącego układu komunikacyjnego (przewidywane 
oddziaływanie będzie miało jedynie znaczenie krótkoterminowe, na czas budowy) oraz budowę tras 
rowerowych, takich które wykorzystują istniejące drogi polne. Trasy rowerowe będą miały jedynie 
oddziaływanie pośrednie. Pod ich realizację zgodnie z ustaleniami zmiany mpzp wykorzystywane będą 
jedynie ścieżki śródpolne. Będą one jedynie oznaczone w terenie i nieutwardzone. Oddziaływanie wiązać 
się będzie jedynie z czasowym pobytem ludzi. W celu zabezpieczenia terenu przed zaśmiecaniem winny 
być rozstawione kosze na śmieci i okresowo opróżniane przez służby gminne. Tereny czasowego 
odpoczynku ludzi przejeżdżających na rowerach przez ten teren winny być organizowane poza obszarem 
NATURA 2000.         

Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają na terenie 
lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a więc te dla 
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których sporządzenie raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W związku z tym na 
etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trudno jest przewidzieć które z nich 
zostaną zlokalizowane i odniesienie ich oddziaływania na środowisko. Faktyczne ich oddziaływanie na 
środowisko zostanie zbadane na etapie ich lokalizacji, tj. na etapie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Ustalenia zmiany planu zakładają rozbudowę fragmentu odcinka drogi krajowej Nr 73 do 
parametrów droga głównej ruchu przyspieszonego. Zakłada się dobudowa drugiej jezdni po stronie 
wschodniej, tak jak to było zakładane w dotychczasowych dokumentach planistycznych, tj. miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik, który obowiązywał do 31. 12. 2003 r. 
Rozbudowa drogi nie będzie mieć negatywnego wpływu na potencjalny obszar NATURA 2000, gdyż 
oddalona jest o ok. 700m. Jedynym priorytetem winno być zminimalizowanie oddziaływań na środowisko w 
najbliższym otoczeniu oraz na zdrowie ludzi. W związku z tym, że na części odcinaka drogi, zabudowa jest 
już istniejąca to należy ja chronić przed negatywnym oddziaływaniem drogi poprzez ekrany akustyczne. 
Sugeruje się również obudowę drogi poprzez szpaler zieleni składającej się z gatunków drzew i krzewów 
głównie zimozielonych. Na pozostałym odcinku droga ta przebiega przez tereny rolnicze oraz w sąsiedztwie 
terenów przewidywanych pod rozwój usług. 

Uwzględniając ustalenia projektu zmiany planu w aspekcie nowego zagospodarowania ze względu 
na skutki jakie one wywołają w fazie etapu budowy i eksploatacji, przedsięwzięcia będą miały charakter 
określony w poniższej tabeli Nr 2. 

 
Tabela Nr 2 - Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

ro
d

za
j o

d
d

zi
ał

yw
an

ia
 

bezpośrednie – zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
– zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami, 
– wzrost poziomu hałasu związanego z pracami 

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

– wycinka drzew związana z projektowaną drogą 
ruchu przyspieszonego, 

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

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

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

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

– generowanie ruchu pojazdów na terenach nowo 
zainwestowanych, 

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

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

wtórne – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań 

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

cz
as

o
w

e 

krótkoterminowe – pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny 
budowlane, 

– wzrost zanieczyszczenia powietrza (szczególnie 
zapylenia), 

– pojawienie się problemu składowania odpadów 
budowlanych, 

– pojawienie się problemu składowania ziemi z 
wykopów na fundamenty, 

– wzrost zanieczyszczeń w sezonie zimowym 
spowodowanym ogrzewaniem budynków, 

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

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

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

– zmiany krajobrazowe 

obszarach zabudowy, 
– zwiększenie powierzchni lasów poprzez zalesienia, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 
– zmiany fizykochemiczne gleb w obszarze inwestycji 

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

ro
d

za
j i

n
te

n
sy

w
n

o
śc

i 

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

zabudowy, 
– zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w 

obszarach zabudowy, 

chwilowe – powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu 
z wykopów 

– wzrost zapylenia związanego z pracami 
budowlanymi, 

– pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny 
budowlane, 

– nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań 

 

pozytywne – nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań – zwiększenie dostępności do usług,  
– zwiększenie liczby mieszkań, 
– zwiększenie powierzchni lasów poprzez dolesienia, 
– możliwość rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, 
– poprawa warunków retencyjnych, 
– podniesienie stopnia atrakcyjności rekreacyjnej 

 

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

obszarach zabudowy, 
 

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

obszarach zabudowy, 
– zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych w 

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

 
Rozpatrując poszczególne elementy środowiska skala oddziaływania będzie następująca: 

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

Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie będzie dalszy wzrost powierzchni 
terenów zainwestowanych, głównie przeznaczonych pod indywidualną zabudowę mieszkaniową i 
usługową. Zmiany krajobrazu terenów osiedleńczych uzależnione będą od sposobu zabudowy i 
zagospodarowania obszaru. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności zabudowy 
ograniczają możliwość powstawania obiektów o niekorzystnym wpływie na krajobraz. 

Projekt zmiany planu uwzględnia utrzymanie estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem 
realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. przyjętymi ustaleniami w 
zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w zakresie 
wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i naturalnych itp. 
Określono również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej.  

Ustalenia zmiany planu nie dopuszczają lokalizacji obiektów budowlanych wprowadzających 
sztuczne dominanty krajobrazowe. Na terenie tym występują 2 istniejące stacje telefonii komórkowych, 
zostały one wybudowane na tle istniejących lasów, przez co wpisały się w otaczający krajobraz. 

Istotną zmianą krajobrazu będą wprowadzane zalesienia. Nie będą one stanowić znaczącego 
oddziaływania na stan środowiska, gdyż zostały one wprowadzone na terenach, które już uległy 
samoczynnemu zalesieniu poprzez zaniechanie upraw rolniczych na tych terenach. Zalesienia uzupełniają 
istniejące kompleksy leśne. 
 
Oddziaływanie na stan i czystość wód 

Na obszarze objętym zmianą planu nie znajdują się ujęcie wody. Źródłem zaopatrzenia w wodę dla 
mieszkańców będą istniejące i projektowane wodociągi. Zmiana planu nakłada obowiązek przyłączenia do 
sieci istniejącej i planowanej zabudowy na terenach położonych w jej sąsiedztwie. Na terenach oddalonych 
od istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość wykorzystania do zaopatrzenia w wodę 
indywidualnych ujęć wody, pod warunkiem zapewnienia jej jakości zgodnie z wymogami określonymi dla 
wody do picia. 

Intensyfikacja zainwestowania na obszarze objętym projektem zmiany planu przyczyni się 
niewątpliwie do powstania większej ilości ścieków. Skutki oddziaływania zabudowy mieszkaniowej na 
środowisko wodne uzależnione będą więc od rozwoju i jakości sieci kanalizacyjnej. Potencjalna wielkość i 
charakter zakładów usługowych nie daje podstaw do prognozowania znaczącego wzrostu ilości ścieków 
przemysłowych.  

Docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru zmiany planu zostaną odprowadzone do sieci 
kanalizacji sanitarnej, które za jej pośrednictwem zostaną one skierowane do gminnej oczyszczalni ścieków 
w Chmielniku położonej poza granicami terenu objętego zmiany planem.  

Na obszarze sołectwa indywidualne rozwiązania gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych są dopuszczone na terenach, gdzie brak jest kanalizacji, tylko do czasu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Siedliska, które z przyczyn ekonomicznych nie będą kanalizowane, powinny posiadać 
szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki lub oczyszczalnie przydomowe. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach objętych zmamioną planu jest możliwa, ponieważ grunt jest tu 
przepuszczalny i piaszczysty a wielkości działek umożliwiają rozsączkowanie ścieków.  
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Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność i szczelność systemów kanalizacyjnych w 
kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wód gruntowych i powierzchniowych. O 
skuteczności kanalizacji i zmniejszeniu rozmiarów zanieczyszczenia środowiska wodnego decydować 
będzie również skuteczność nadzoru i poziom świadomości ekologicznej jej użytkowników. 

Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na obszarze objętym 
zmianą planu zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu. 
 Podobne skutkowała będzie zasada ochrony istniejących zadrzewień i zakrzewień przywodnych, 
obudowy biologicznej cieków wodnych oraz zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż 
urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej w odległości 
mniejszej niż 10,0m od linii brzegowej cieków. 

Na obszarze objętym zmianą planu wody opadowe z terenów zabudowy jednorodzinnej i 
letniskowej zostaną zagospodarowane powierzchniowo na teren działek budowlanych. Zaś z terenów usług, 
przemysłu oraz terenów dróg i placów utwardzonych oraz parkingów zostaną odprowadzone do 
odbiorników po wcześniejszym podczyszczeniu jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać. 
 Spełnienie w/w warunków warunkuje, że planowane na tym terenie zagospodarowanie nie wpłynie 
negatywnie na stan czystości wód. 
  
Wpływ na stan gleb 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu będzie związana ze zmniejszeniem powierzchni terenów 
rolnych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz rozbudowy układu drogowego 
oraz zalesień. 
 Realizacja inwestycji komunikacyjnych oraz przewidywane nasilenie ruchu pojazdów przyczynią się 
do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, które z kolei wraz z opadami atmosferycznymi mogą 
przenikać do gleb. Ponadto należy się spodziewać podwyższenia udziału zanieczyszczeń powstających w 
wyniku zimowego utrzymania dróg. 

Wzrost ilości ścieków związany z powstaniem nowych terenów mieszkaniowych może spowodować 
zwiększenie ewentualnego przedostawania się ich do gruntów. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na 
sprawność i szczelność kanalizacji w kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do 
gruntu. Zagrożenie, które może wiązać się lokalnie ze wzrostem zanieczyszczenia gleb jest składowanie 
nawozów i środków chemicznej ochrony roślin. 

Ochronie gleb będzie sprzyjać wprowadzenie na obszarze sołectwa zakazu odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu. 

W związku z realizacją zmiany planu nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze, gdyż planowane funkcje terenu położone są na glebach, które takiej 
zgody nie wymagają.    
 
Wpływ na jakość powietrza 

Na terenie objętym planem nie są zlokalizowane duże źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. Wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery związane jest tutaj głównie z dwoma 
źródłami, jakimi są obiekty kubaturowe i źródła komunikacyjne. Pierwsza grupa dotyczy ogrzewania 
budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie wiele obiektów istniejących na obszarze 
objętym projektem planu jest ogrzewane przez kotłownie opalane węglem i koksem, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.  

Projekt zmiany planu przewiduje dla systemów zaopatrzenia w ciepło rozwiązania oparte na 
paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Stan sanitarny powietrza w 
sołectwie zależał więc będzie od tego, jakie paliwa będą preferowali mieszkańcy oraz od napływu 
zanieczyszczeń z zewnątrz.  
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Obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie sprzyja fakt, że teren 
objęty zmianą planu nie jest zgazyfikowany. Docelowo przewidziana jest gazyfikacja obszaru. Do czasu 
budowy sieci gazowej dopuszcza rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz propan-butan. 

Na terenach przeznaczonych pod usługi dodatkowymi emitorami gazów i pyłów mogą być 
ewentualne instalacje związane z działalnością usługową. Ewentualna uciążliwość obiektów, w których 
prowadzona będzie działalność gospodarcza, w tym zakresie nie może wykraczać poza teren, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 

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

Źródłem zanieczyszczeń powietrza i swego rodzaju uciążliwości dla pobliskiej (istniejące i 
planowanej zabudowy mieszkaniowej) są drogi, szczególnie ta, które prowadzącą ruch tranzytowy (droga 
krajowa nr 73). W celu ograniczenia tej uciążliwości należy wprowadzić odpowiednią linię zabudowy od tych 
dróg oraz wprowadzić szpalery zieleni wysokiej i niskiej, która stanowić będzie bufor dla tych 
zanieczyszczeń. 
 
Gospodarka odpadami 

Projekt zmiany planu przewiduje wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 
usługową oraz wypoczynkową, co spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.  

Przyrost ilości odpadów będzie proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców obszaru oraz liczby i 
wielkości obiektów usługowych. Projekt zmiany planu ustala zasadę odbioru odpadów w systemie 
zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Miasta. Wywóz odpadów będzie się odbywał na składowisko 
odpadów. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zostanie wprowadzony system 
selektywnej segregacji odpadów u źródła ich powstawania. 

Wśród odpadów z terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej mogą znaleźć się odpady 
niebezpieczne. Zasady i sposób zagospodarowania odpadów powstających w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej określają obowiązujące przepisy szczegółowe oraz gminny plan gospodarki 
odpadami. 
 
Oddziaływania akustyczne 

Głównym źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny. Jest on najbardziej odczuwalny na terenach 
położonych przy drogach o dużym natężeniu ruchu (droga krajowa nr 73). Na pozostałych obszarach jego 
poziom uzależniony jest od odległości od dróg, zagospodarowania przestrzeni i stopnia ekranowania przez 
istniejące obiekty i zieleń. Ustalenia zmiany planu zakładają dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej położonej bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej oznaczonej symbolem KD-GP 
rozwiązania dotyczące ochrony akustycznej terenów zabudowy poprzez budowę ekranów akustycznych, 
wymianę stolarki okiennej o podwyższonych parametrach dźwiękochłonności lub innych jakie pojawią się w 
miarę rozwoju technologicznego). W związku z tym, ustalenia zmiany planu zawierają rozwiązania, które 
pozwolą na dotrzymanie standardów akustycznych wynikających z przepisów odrębnych.   

Natężenie ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych nie powinno powodować 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiadujących z nimi terenach mieszkaniowych. Nie 
można jednak całkowicie wykluczyć uciążliwości akustycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, w których 
okna wychodzą na stronę ulic oraz w częściach działek między linią rozgraniczającą ulicy a linią zabudowy. 
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W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z przekroczonymi wartościami hałasu 
komunikacyjnego należy w sąsiedztwie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wprowadzić 
ekrany akustyczne lub stolarkę okienną o podwyższonym wskaźniku dźwiękochłonności. Pozwoli na 
zachowanie standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze 
zm.) i nie będzie stanowić uciążliwości dla istniejących i projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej.   

Na terenach mieszkaniowych źródłem hałasu będą przede wszystkim: użytkowanie obiektów 
mieszkalnych oraz ruch kołowy wewnątrz terenów zabudowanych (mieszkaniowych i usługowych). Przy 
normalnym użytkowaniu tych obiektów nie powinno nastąpić znaczące pogorszenie się klimatu 
akustycznego wskutek realizacji ustaleń projektu planu. Do zmniejszenia komunikacyjnych uciążliwości 
akustycznych przyczyni się również wyznaczenie w projekcie planu nieprzekraczalnych odległości linii 
zabudowy od krawędzi jezdni. Wydzielenie nowych terenów dla zabudowy z dopuszczeniem działalności 
usługowej może lokalnie prowadzić do wzrostu emisji hałasu. 

Trzeba jednak pamiętać, że uciążliwość ze strony prowadzonej działalności gospodarczej nie może 
wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. 
 
Pola elektromagnetyczne 

Emitorami pól elektromagnetycznych na obszarze objętym projektem zmianą planu są istniejące i 
planowane linie elektroenergetyczne napowietrzne o napięciu 15 kV oraz stacje transformatorowe, a także 
linie energetyczne wysokiego napięcia 110kV i 400kV. Dla tras przebiegu linii energetycznych 15kV i 
lokalizacji stacji transformatorowych ustalono w planie obszary ograniczonego użytkowania o szerokości po 
5 m, dla linii 110kV – 20m, 400kV – 44m po obu stronach jej osi, z możliwością jej zagospodarowana na 
warunkach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Linie energetyczne wysokiego napięcia przebiegają 
poza terenami skoncentrowane zabudowy mieszkaniowej i usługowej, wiec nie stanowią żadnego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

W obrębie terenu objętego zmianą planu występują wieże telefonii komórkowej. Zostały one 
wybudowane poza terenami zabudowy mieszkaniowej, przez co nie stanowią zagrożenia dla ludzi.  
 
Wpływ na walory przyrodnicze 

Na obszarze terenu zmiany planu odniesieniu do zbiorowisk roślinnych można zaobserwować 
następujące zjawiska: 

o kurczenie się naturalnych zbiorowisk roślinnych; 
o wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk naturalnych; 
o powstawanie i rozszerzanie się zasięgów zbiorowisk antropogenicznych. 

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

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

Istotnym czynnikiem oddziałującym na zbiorowiska roślinne i populacje zwierząt będzie rozbudowa 
układu drogowego. Realizacja nowych dróg gminnych będzie się wiązała z zajęciem terenów otwartych, 
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które są obecnie użytkowane rolniczo. Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie 
dróg związany ze wzrostem ruchu samochodowego oraz wpływ ich zimowego utrzymania będzie skutkował 
podniesieniem poziomu zanieczyszczenia powietrza i gleb w najbliższym sąsiedztwie dróg. Wywoła to 
zmiany w zbiorowiskach roślinnych i populacjach zwierząt. Konsekwencją będzie ustępowanie gatunków o 
mniejszej tolerancji środowiskowej i wchodzenie taksonów o większej odporności.  

Szczególnej ochronie zgodnie z projektem zmiany planu podlegają zadrzewienia i zakrzewienia w 
celu ochrony walorów krajobrazowych i ochrony gleb przed erozją. Plan wprowadza również nakaz 
bezwzględnej ochrony przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników wodnych. Siedliska te cechują 
się znaczną bioróżnorodnością. Projekt wprowadza również zakaz budowy obiektów kubaturowych na 
terenie łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody. 
 
Zdrowie ludzi 

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

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

Projekt zmiany planu wprowadza na obszarze objętym zmianą planu zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem tras i obiektów 
komunikacyjnych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej) oraz zakaz wznoszenia obiektów 
stwarzających uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Analiza ekofizjografii była punktem wyjścia do dokonania oceny zgodności zapisów projektu zmiany 
planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Należy stwierdzić, że analizując dyspozycje przestrzenne 
zidentyfikowano konflikty pomiędzy lokowanymi w planie funkcjami a naturalnymi predyspozycjami terenu 
określonymi w tym opracowaniu. Dotyczy to w szczególności zabudowywania dolin rzecznych oraz terenów 
o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy. Tereny wskazane do zabudowy zostały 
wyznaczone na gruntach korzystnych dla rozwoju funkcji wskazanych w projekcie zmiany planu. 
 
Zgodność z przepisami dotyczącymi obszarów i obiektów chronionych 

W toku analizy ustaleń projektu zmiany planu nie stwierdzono istotnych naruszeń wymogów prawa 
ochrony środowiska dotyczących gospodarki przestrzennej i oddziaływania na środowisko elementów 
zagospodarowania. 

W projekcie zmiany planu znalazły się ustalenia dotyczące zagospodarowania istniejących form 
ochrony przyrody (OChK). Zmiana planu zawiera zapisy dotyczące: 

o działań w zakresie ochrony czynnej ekosystemów na terenie obszarów chronionego krajobrazu; 
o zakazów obowiązujące na terenie obszarów chronionego krajobrazu, 
o specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 – „Ostoja Szniecko-Solecka”, 
o ochrony pomnika przyrody, gdyż w jego sąsiedztwie nie planuje się żadnych nowych form 

zagospodarowania - teren pozostawia się w dotychczasowym przeznaczeniu. 
Wszystkie te zapisy są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. 
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Na obszarze objętym projektem zmiany planu nie występuje tereny i obszary górnicze, ani 
udokumentowane złoża surowców mineralnych.  

Nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i wyznaczone ustawowo obszary 
zalewowe. 
 
Podsumowanie 

Wszelkie inwestycje będące wynikiem ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego powodują powstanie następstw w środowisku, zróżnicowanych pod względem czasu 
trwania, odwracalności, prawdopodobieństwa wystąpienia, szkodliwości, przestrzennego zasięgu zmian i 
ewentualnego rozkładu zanieczyszczeń.  

Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego będzie związane ze zwiększeniem powierzchni 
terenów mieszkaniowych, które odbywa się w większości kosztem terenów rolnych. Będzie się ono wiązało 
ze zwiększeniem presji na środowisko (m.in.: wzrost zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków, wzrost 
zanieczyszczeń powietrza, ilości wytwarzanych odpadów). Należy więc dążyć do rozwoju zabudowy w 
ramach już istniejącego zainwestowania terenu, ograniczając jednocześnie do minimum zawłaszczanie 
terenów otwartych, biologicznie czynnych i gruntów o wysokiej wartości produkcyjnej. Należy jednak dodać, 
że gmina Chmielnik jest położona w nieznacznej odległości od Kielc i w związku z tym presja na 
wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę jest tu ogromna. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przy równoczesnym stosowaniu się do ustaleń projektu 
zmiany planu oraz wytycznych z prognozy oddziaływania na środowisko, a także przy odpowiedniej 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. 
 
IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo 
wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

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

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