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I. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami. 

1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania.
Prognozę  oddziaływania  na  środowisko  do  projektu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pińczów  wykonano  zgodnie  z  art.  51  ust.  2  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. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. –
zwanej w dalszej części prognozy „ustawą ooś”).

Prognoza oddziaływania na środowisko:

1) zawiera:
a)  informacje  o  zawartości,  głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)  propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określa, analizuje i ocenia:
a)  istniejący  stan  środowiska  oraz  potencjalne  zmiany  tego  stanu  w  przypadku  braku  realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c)  istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia  realizacji  projektowanego
dokumentu,  w  szczególności  dotyczące  obszarów  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy
z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e)  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,
skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i  długoterminowe,  stałe  i  chwilowe  oraz
pozytywne i negatywne, na cele i  przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
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– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy;
3) przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji  projektowanego  dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b)  biorąc pod uwagę cele i  geografczny zasięg dokumentu oraz cele i  przedmiot ochrony obszaru
Natura  2000  oraz  integralność  tego  obszaru  -  rozwiązania  alternatywne  do  rozwiązań  zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla
projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pińczów  został
uzgodniony przez:

 Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  pismem  z  dnia  04.05.2017  r.  
znak: WPN-II.411.1.20.2017.ELO (załącznik nr 1); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busko Zdroju pismem z dnia 08.06.2017 r.
znak: SE.V-4412.3.2017 (załącznik nr 2).

Prognoza  jest  opracowana  według  wymagań  ustawy  ooś  i  powyższych  uzgodnień  stosownych
organów.

Zakres  terytorialny  projektu  Studium,  a  tym  samym  zakres  analiz  przedstawionych  w  prognozie
obejmuje gminę Pińczów w granicach administracyjnych.

Studium  sporządzane  jest  na  podstawie  uchwały  nr  XXV/206/2016  Rady  Miejskiej  w  Pińczowie  z  dnia
26 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów.

Poniżej uzasadnienie do uchwały dotyczącej przystąpienia do studium:
„W podjętej przez Radę Miejską w Pińczowie uchwale Nr XXIV/196/2016 z dnia 07 września 2016 roku 

w  sprawie  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Pińczów stwierdzono
częściową nieaktualność obowiązującego obecnie studium.

Przeprowadzone analizy wykazały, że zapisy studium wymagają podjęcia czynności w celu aktualizacji  
w następującym zakresie: dostosowania stopnia szczegółowości do wymagań zawartych w art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; dostosowania zapisów
studium do nowych regulacji prawnych wynikających z przepisów odrębnych; doprowadzenia do zgodności 
z  wydanymi decyzjami  administracyjnymi  o  ustaleniu  warunków zabudowy i  zagospodarowania  terenu;
rozważenie  możliwości  uwzględnienia  w  ustaleniach  studium  wniosków  o  zmianę  przeznaczenia  
i  zagospodarowania  terenów,  poprzez  wyznaczenie  nowych  założeń  urbanistycznych  dla  rozwoju  gminy
Pińczów.

Ponadto  opracowywane  nowe  studium  stanowić  będzie  okazję  do  gruntownej  weryfkacji  założeń
prowadzonej  polityki  przestrzennej,  połączenia  interesu  publicznego  z  interesem  prywatnym,  a  przede
wszystkim zachowania ładu przestrzennego w myśl art. 2 pkt. 1 w/w ustawy, czyli takiego ukształtowania
przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględni w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne,  społeczno-gospodarcze,  środowiskowe,  kulturowe  oraz
kompozycyjno-estetyczne.”
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1.2. Cel opracowania prognozy
Przedmiotem projektu studium jest uporządkowanie polityki przestrzennej miasta i gminy Pińczów

oraz  stworzenie  warunków  do  dalszego  rozwoju  społeczno-gospodarczego  miasta  i  gminy  poprzez
uporządkowanie już istniejącej tkanki osadniczej oraz poprzez przeznaczenie nowych terenów w wybranych
jednostkach osadniczych pod nowy sposób zagospodarowania.

Gmina  Pińczów  położona  jest  w  południowej  części  województwa  świętokrzyskiego  w  rejonie
zwanym Ponidzie, na wysokości około 220-250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziańskiej. Miasto Pińczów
położone jest 44 km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa.

Jak wynika z treści planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, miasto
i  gmina  Pińczów  przestrzennie  zaliczają  się  do  regionu  turystyczno-uzdrowiskowego.  Dla  tego  obszaru
ustalono następujące wymogi środowiskowe:

 podporządkowanie  polityki  przestrzennej  na  obszarach  chronionych  wymogom  prawnym  
określonym w ustawie o ochronie przyrody i aktach prawnych ustanawiających te obszary;

 zapewnienie zgodności charakteru i intensywności zagospodarowania terenu z cechami środowiska
oraz jego naturalną chłonnością i odpornością na zniszczenie;

 tworzenie stref buforowych wokół obszarów przyrodniczo wrażliwych;
 tworzenie mechanizmów ograniczających nadmierny ruch turystyczny oraz optymalne 
 dostosowanie jego wielkości do naturalnej odporności i chłonności środowiska oraz wielkości bazy

turystycznej;
 rozpraszanie i kanalizowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych prawnie;
 promocja  modelu  turystyki  specjalistycznej  odbywanej  w  małych  grupach  i  wspieranie  rozwoju

zróżnicowanych  form  turystyki  (przyjaznej  środowisku,  turystyki  wędrownej,  agroturystyki,
turystyki edukacyjno-przyrodniczej, itp.);

 poprawa  wyposażenia  obiektów  turystycznych  w  niezbędną  infrastrukturę  oraz  szerokie
wprowadzanie w tych obiektach nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii;

 wspieranie  działań  na  rzecz  zalesiania  gleb  o  najniższej  przydatności  rolniczej  i  o  największych
spadkach;

 stworzenie  dogodnych  warunków  do  rozwoju  produkcji  ekologicznej  poprzez  poprawę  stanu
środowiska naturalnego i kontynuowanie programów rolno-środowiskowych;

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Nidy; 
 uwzględnianie  w:  studiach  gminnych,  planach  miejscowych,  decyzjach  o  ustaleniu  lokalizacji

inwestycji  celu  publicznego  oraz  decyzjach  o  warunkach  zabudowy,  obszarów  szczególnie
zagrożonych powodzią; 

 ograniczenie emisji przemysłowych zanieczyszczeń i niskiej emisji do powietrza oraz zmniejszenie
skali narażenia ludności na ponadnormatywny hałas;

 ograniczenie  niekorzystnych  skutków  powierzchniowej  eksploatacji  złóż  surowców  mineralnych
poprzez ich właściwą rekultywację i odpowiednie zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.

W  związku  z  faktem,  że  przedmiotem  oceny  jest  projekt  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów – czyli  dokument obejmujący swoim zasięgiem gminę
wiejsko-miejską  o  średniej  wielkości,  informacje  zawarte  w  prognozie  oddziaływania  na  środowisko  są
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy  i  metod oceny oraz dostosowane do zawartości  
i  stopnia  szczegółowości  projektowanego dokumentu  oraz  etapu  przyjęcia  tego  dokumentu  w procesie
opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

Celem  opracowania  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  do  projektu  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pińczów  jest  identyfkacja  i  przewidywanie
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oddziaływania realizacji ustaleń studium na środowisko geografczne gminy Pińczów w tym ludzi oraz tereny
cenne przyrodniczo występujące na terenie gminy.

Prognoza zawiera opis środowiska oraz przewidywane jego zmiany spowodowane oddziaływaniem
wprowadzanych do niego nowych czynników oraz określa możliwości i zasady ograniczenia potencjalnych
znaczących  oddziaływań  na  środowisko,  związanych  z  realizacją  postanowień  dokumentu.  Ocena
proponowanego  zagospodarowania  oparta  jest  na  konieczności  utrzymania  równowagi  przyrodniczej
 i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.

1.3. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami i opracowaniami.
Projektowany dokument ma powiązania z następującymi dokumentami i materiałami:

 Opracowaniem  ekofzjografcznym  podstawowym  na  potrzeby  „Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów”,

 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego,
 Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pińczów,
 Planem gospodarki niskoemisyjnej gminy Pińczów,
 Programem  ochrony  środowiska  dla  powiatu  pińczowskiego  na  lata  2013-2016

z perspektywą na lata 2017-2020,
 Prognozą  oddziaływania  na  środowisko  programu  ochrony  środowiska  dla  powiatu

pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,
 Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Pińczowa lata 2008 – 2013,
 Strategią Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku,
 Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pińczów.

II. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą opisową,  obejmującą przedstawienie wpływu,  

a następnie ocenę stopnia i zakresu oddziaływania na środowisko działań i inwestycji na różnych etapach ich
realizacji.

Przygotowanie prognozy obejmowało następujące etapy:

 Etap I – obejmował przegląd dokumentów w tym map tematycznych określających charakterystykę
istniejącego stanu zasobów środowiska, uwzględniając w sposób szczególny przewidywane znaczące
oddziaływanie  oraz  obszary  prawnie  chronione.  Analizie  poddano  także  akty  prawa  lokalnego,
krajowego i wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pod kątem
skutków środowiskowych realizacji przedmiotowej zmiany.

 Etap II – dokonano analizy i oceny oddziaływań na poszczególne elementy środowiska ze względu na
rodzaj i charakter oddziaływań.

Na podstawie oceny dokonano podsumowania pod kątem oddziaływań pozytywnych, negatywnych,
bezpośrednich, pośrednich, krótko, średnio i długoterminowych, odwracalnych i nieodwracalnych. 

7



III. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu. 

3.1. Położenie geografczne i administracyjne.
Gmina  Pińczów  położona  jest  w  południowej  części  województwa  świętokrzyskiego  w  rejonie

zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziańskiej. Miasto położone jest 44
km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa.

Gmina Pińczów zajmuję powierzchnię około 212 km2 i zamieszkiwana jest przez około 21 000 osób.

Pińczów leży na Ponidziu, nad rzeką Nidą. Miasto położone jest częściowo w Dolinie Nidy, od północy
opierając się na zboczach wzgórz wchodzących w skład Garbu Pińczowskiego. Przez miasto przebiega droga
wojewódzka  nr  766  z  Morawicy  do  Węchadłowa.  Swój  początek  ma  tu  droga  wojewódzka  nr  767
prowadząca do Buska-Zdroju.

Rysunek 1 Ortofotomapa gminy Pińczów, źródło: Geoportal
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3.2. Budowa geologiczna
Najstarszymi utworami odsłaniającymi się na całym obszarze gminy są margle i opoki okresu kredy

górnej. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez wapienie litotaminowe, margle, gipsy i iły. Spośród
występujących  na  terenie  gminy  kopalin  największe  znaczenie  mają  osady  (gipsy),  utwory  węglanowe
(wapienie)  oraz  utwory  okruchowe  (piaski  żwiry).  Wychodnie  gipsów  koncentrują  się
w północno-wschodniej części gminy w rejonie Chwałowic, Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej części
w sąsiedztwie Bogucic, Leszczy, Gacek, Marzęcina, Woli Zagojskiej, Winiar i Zagości.

Reprezentowane  przez  wapienie  i  margle  surowce  węglanowe  znajdują  się  w  obrębie  Garbu
Pińczowskiego (od Skowronna do Bogucic), a także wydobywane incydentalnie na potrzeby budownictwa
lokalnego w rejonie Młodzaw Małych.
Na terenie gminy Pińczów utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez lessy (w południowej części
gminy), wapienie, margle, piaski, żwiry, gliny zwałowe. W dolinach rzek występują mady rzeczne. 

Rysunek 2 Złoża, obszary i tereny górnicze na terenie gminy Pińczów, źródło: Geoportal
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3.3 Rzeźba terenu   
Gmina  Pińczów  niemal  w  całości  położona  jest  w  obrębie  makroregionu  Niecki

Nidziańskiej. Jedynie północno-wschodni fragment przynależy do Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. 
Na terenie gminy występują fragmenty następujących mezoregionów. Są to:

 Niecka  Połaniecka  stanowiąca  obniżony  północno-wschodni  teren  gminy  urozmaicony
płatami pagórków wydmowych.

 Garb  Pińczowski  obejmujący  wzgórza  w  formie  układającego  się  równoleżnikowo  wału
o szerokości ca 0,5 km.

 Niecka Solecka występująca na południe od Garbu Pińczowskiego i tworząca lekko falistą
rzeźbę terenu w rejonie wsi Leszcze, Gacki i Krzyżanowice.

 Dolina Nidy zajmująca wąski przebiegający przekątniowo i najbardziej zaniżony pas terenu 
o szerokości 2 – 3 km. W rejonie Młodzaw Małych na skarpach doliny rozwijają się osuwiska.

 Garb Wodzisławski  zajmuje  południowo-zachodnią  część gminy i  jest  pasmem wzniesień
przekątniowo ułożonych  na  terenie  gminy  Pińczów i  przykrytych  grubą  warstwą lessów,
w obrębie której występują silne procesy erozyjne.

 Pogórze Szydłowskie obejmujące północno-wschodni fragment obszaru gminy.

Wydzielenie  aż  sześciu  mezoregionów w  obrębie  jednej  gminy  świadczy  o  występowaniu  bardzo
urozmaiconej rzeźby terenu, której  główną oś stanowi dolina rzeki  Nidy dzieląca gminę na dwie części.
Południowo-zachodnia stanowi obszar wyżynny zaznaczony szeregiem wzgórz zbudowanych z marglistych
skał górnej kredy przykrytych kilkunastometrową czapą lessów, miejscami zerodowanych i  z  widocznymi
stromymi  stokami  z  sypiącym  się  rumoszem  margli.  Rzeźbę  terenu  tej  części  gminy  podkreślają  liczne
głębokie wąwozy lessowe. 

Obszar gminy położony na północny-wschód od doliny Nidy zajmuje ciągnący się od Skowronna do
Winiar  Garb  Pińczowski  i  występujący  na  północ  od niego  obniżony  obszar  Niecki  Połanieckiej  lokalnie
urozmaicony  płatami  pagórków  wydmowych  (rejon  Szczypca)  oraz  wysunięty  najdalej  na  skraj  gminy
fragment  Pogórza  Szydłowskiego  z  dość  stromo  wyniesionymi  wzgórzami  zbudowanymi  ze  zlepieńców
sarmatu (rejon Borkowa i Chrabkowa).
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Rysunek 3 Rzeźba terenu gminy Pińczów, źródło: Geoportal

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Tabela 1. Zestawienie JCWP w gminie Pińczów na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły

Nazwa JCWP Kod JCWP Typ 
abiotycz-
ny

Status Stan/
potencjał 
ekologicz-
ny

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów 
środowiskowych

Ewentualne 
odstępstwa

Cele 
środowiskowe

Struga 
Podłęska

PLRW
200072165
49

7 silnie 
zmienio-
na część 
wód; 

zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Nida od 
Cieku od 
Korytnicy do
ujścia

PLRW
200010216
99

10 silnie 
zmienio-
na część 
wód; 

zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Dopływ 
spod 
Marzęcina

PLRW
200072167
12

7 naturalna zły zagrożona Brak dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Maskalis do 
Dopływu z 
Olganowa 
(bez Cieku 
odBroniny )

PLRW
200072168
5

7 naturalna zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Struga 
Zagość

PLRW
200072167
16

7 naturalna zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
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- brak możliwości
technicznych,
- dysproporcjonalne
koszty

chemiczny

Ciek od 
Skorocic

PLRW
200072167
2

7 naturalna zły zagrożona brak dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Mozgawka PLRW
200062167
14

6 naturalna zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych,
- dysproporcjonalne
koszty

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Sancy-
gniówka

PLRW
200062139
829

6 naturalna zły zagrożona przedłużenie 
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych,
- dysproporcjonalne
koszty

dobry potencjał 
ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny

Jak  wynika  z  powyższego  zestawienia  stan/potencjał  ekologiczny  jednolitych  części  wód
powierzchniowych na terenie gminy Pińczów jest zły i istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych,
którymi  są  dobry  potencjał  ekologiczny  i  dobry  stan  chemiczny.  Zaproponowane w projekcie  Studium
objęcie  jak  największej  liczby  odbiorców  (indywidualnych  i  przedsiębiorstw)  siecią  wodociągowo-
kanalizacyjną  przyczyni  się  do  ograniczenia  indywidualnego  poboru  wody  i  niekontrolowanego
odprowadzania  ścieków  do  gruntu  i  wód  podziemnych  i  powierzchniowym.  Zakłada  się,  że  realizacja
projektu Studium przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części
wód powierzchniowych. Z analizy postępowań dotyczących procedur wydawania indywidualnych decyzji
środowiskowych, wynika, że organy odpowiedzialne za ochronę środowiska wskazują rozwiązania, które
mają nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska wodnego.    

Gmina  Pińczów  w  całości  położona  jest  w  zlewni  rzeki  Nidy.  Uzupełnienie  systemu  wód
powierzchniowych  stanowią  płynące  zabagnionymi  dolinkami  lokalne  strumyki  oraz  liczne  rowy
melioracyjne. Do największych należy w części północnej Struga Podłęska, w części środkowej Bogucanka 
i w części południowo-zachodniej Mozgowianka.

Cechą charakterystyczną sieci rzecznej jest jej zróżnicowana gęstość. Obszary centralne – położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie  Nidy  – cechują  się  średnią  gęstością  wód powierzchniowych,  podczas  gdy
tereny południowo-zachodnie i północno-wschodnie mają kilkakrotnie mniejszą gęstość sieci rzecznej. 

Środowisko  wodne  gminy  uzupełniają  zbiorniki  wodne,  z  których  największy  tzw.  Zalew  pełniący
funkcję  zbiornika  rekreacyjno-wypoczynkowego  zajmuje  powierzchnię  11,35  ha  i  posiada  pojemność
160,25 tys. m3.

Ważnym  elementem  hydrosfery  są  stawy.  Oprócz  znaczenia  gospodarczego,  należy
podkreślić  ich  rolę  w  zwiększaniu  zasobów  wodnych  gminy  oraz  korzystnym  oddziaływaniu
na bioróżnorodność. 

Spore  znaczenie  w  gospodarce  wodnej  i  turystyce  oraz  rekreacji  gminy  ma  funkcjonujący
zbiornik w Pińczowie oraz pokopalniany zbiornik w Gackach.
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Rysunek 4 Jednolite części wód w gminie Pińczów, źródło: Geoportal

W  zboczach  wielu  suchych  dolin  Garbu  Pińczowskiego,  na  kontakcie  skał  trzeciorzędowych  
i lessowych występują liczne wysięki wód i źródła. 

Dla olbrzymiej większości terenu gminy wody powierzchniowe nie stanowią szczególnych zagrożeń
powodziowych. Strefa zagrożenia powodziowego dotyczy głównie doliny Nidy, w obrębie której znajduje się
ośrodek gminny i powiatowy miasto Pińczów oraz znaczne obszary zieleni łęgowej.

Wody  podziemne  występują  w  utworach:  kredy,  trzeciorzędu  i  czwartorzędu.  Kredowy,
zasadniczy  poziom wodonośny  na  terenie  gminy  związany  jest  ze  szczelinowymi i  spękanymi  opokami  
i marglami mastrychtu. Na obszarze gminy wydajność tego poziomu jest znacznie zróżnicowana od 3,0 m3/h
dla studni w Brześciu do 52,4 m3/h dla studni w Marzęcinie.

Studnie  ujmujące  kredowy  poziom  wodonośny  zlokalizowane  są  między  innymi  
w Pińczowie na osiedlu Grodzisko, w Zagości, Sadku, Kozubowie, Aleksandrowie, Marzęcinie i Szarbkowie.

Wody  poziomu  kredowego  pod  względem  chemicznym  są  odpowiednie  do  picia  i  potrzeb
gospodarczych i stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia gminy w wodę.
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Wody trzeciorzędowego poziomu wodonośnego związane są przede wszystkim ze szczelinowatymi
wapieniami budującymi szczytowe parte wału pińczowskiego.

Na wschód od nieczynnego kamieniołomu „Pińczów”, tam gdzie występują liczne wychodnie wapieni
pojawiają się także źródła o znacznej wydajności, z których niektóre są ujmowane i zasilają miejski system
wodociągowy.

Wydajność  studni  wierconych  ujmujących  wodę  tego  poziomu  jest  uzależniona  od  wahań  
w zasobności zbiornika trzeciorzędowego dość silnie związanego z ilością wody poziomu trzeciorzędowego,
które ujmują także liczne kopane studnie gospodarstwie w Nowej Wsi, Skowronnie Górnym i Włochach.
Wody te nadają się do picia i potrzeb gospodarczych bez uzdatniania.

Teren gminy położony jest w znaczącej większości, z wyjątkiem północno-wschodniej części gminy,
na obszarze GZWP nr 409 – „Niecka Miechowska” (SE), a w jej centralnej części występują obszary wysokiej
i najwyższej ochrony (ONO i OWO). Dla zbiornika GZWP nr 409 opracowano i zatwierdzono dokumentację
hydrogeologiczną.

Z przeprowadzonej charakterystyki wynika, że:
 trójpoziomowość i wielopiętrowość wód podziemnych, a także zróżnicowanie przestrzenne jest

korzystnym dla środowiska biotycznego aspektem hydrosfery; mozaika głębokości występowania
wód podziemnych tworzy mozaikę siedlisk i ekosystemów;

 wyraźnie  wyróżniająca  się  pod  względem  ilości  zjawisk  wodnych  centralna  część  gminy
odpowiada dużej bioróżnorodności, ma decydujące znaczenie dla zasobów i gospodarki wodnej
w omawianym obszarze;

 cechą niezmiernie korzystną uwarunkowań gospodarki wodnej, a szczególnie kontroli i poprawy
jakości wód powierzchniowych – jest położenie gminy w obrębie jednej zlewni; cecha ta, zwana
zwartością hydrografczną obszaru pozwala na stosunkowo łatwe wdrożenie zasad systemowej
gospodarki wodnej;

 istnieją  hydrologiczne  możliwości  rozbudowy  retencji  powierzchniowej  w  dolinach
rzecznych;

 „naturalna”  gospodarka  ściekowa:  odprowadzanie  ścieków  bezpośrednio  do  cieków
powierzchniowych  lub  do  gruntu  (szamba),  a  ponadto  spływy  powierzchniowe  z  terenów
zielonych i gruntów ornych – decyduje o pogorszonej jakości wód powierzchniowych. Zjawisko
ma  tendencję  wzrostową  i  wymaga  długofalowego  programu  poprawy  stanu  gospodarki
wodno-ściekowej.

Dla ochrony wód zbiornika wskazuje się następujące zasady:
 zakaz lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi mogących zawsze znacząco

oddziaływać  na  środowisko,  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  a  w  szczególności  wysypisk
odpadów  i  wylewisk  nie  zabezpieczonych  przed  przenikaniem  do  podłoża;  prowadzenia
rurociągów transportujących substancje niebezpieczne i urządzeń do przeładunku i dystrybucji
substancji  ropopochodnych;  zakaz  nie  powinien  obejmować  urządzeń  i  sieci  infrastruktury
technicznej,  w  tym  komunikacji,  niezbędnych  dla  obsługi  mieszkańców  Gminy  (woda,  gaz,
kanalizacja, elektroenergetyka, ciepło, telekomunikacja, komunikacja)

 nakaz likwidacji dzikich wysypisk odpadów, 
 nakaz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 
 nakaz likwidacji punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód, 
 ograniczenia bezściółkowej hodowli zwierząt, 
 zakaz stosowania niektórych środków ochrony roślin, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Założenia  projektu  Studium  wpisują  się  w  zasady  ochrony  GZWP.  Projekt  Studium  nie  zakłada
lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  oraz  szkodliwych  dla
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środowiska i zdrowia ludzi. Projekt Studium nie dopuszcza realizacji inwestycji w których prowadzona może
być bezściółkowa hodowla zwierząt. Te ustalenia są kompatybilne z zasadami ustanowionymi dla parków
krajobrazowych.  Projekt  Studium zakłada zwodociągowanie  i  skanalizowanie  gminy.  Wobec powyższego
realizacja projektu Studium przyczyni się do respektowania zasad ochrony przedmiotowego GZWP. 

Gmina  Pińczów znajduje  się  w zasięgu  jednolitej  części  wody  podziemnej  nr  100,114,  155. Stan
określono jako dobry, Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych - niezagrożona, stan chemiczny
i ilościowy określono jako dobry.

Zestawienie JCWPd w gminie Pińczów

JCWPD Stan 
chemiczny

Stan 
ilościowy

Ocena 
stanu

Cel stanu 
chemicznego

Cel stanu 
ilościowego

Ryzyko

PLGW2000100 Dobry Dobry Dobry Dobry san 
chemiczny

Dobry stan 
ilościowy

Niezagrożone

PLGW2000114 Dobry Dobry Dobry Dobry san 
chemiczny

Dobry stan 
ilościowy

Niezagrożone

PLGW2000115 Słaby Dobry Słaby Dobry san 
chemiczny

Dobry stan 
ilościowy

Niezagrożone

Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infltrację opadów atmosferycznych. Moduł infltracji
efektywnej jest bardzo zróżnicowany przestrzennie. Zależy od wielkości  opadów i przepuszczalności  skał
odsłaniających  się  na  powierzchni  terenu.  Średnia  jego  wartość  jest  zbliżona  do  modułu  odpływu
pod-ziemnego ze zlewni Nidy i wynosi około 270 m3/d*km2.

W  północno-zachodniej  części  JCWPd,  na  odcinku  gdzie  jej  granica  biegnie  wzdłuż
północno-wschodniej granicy niecki miechowskiej ma miejsce niewielki dopływ boczny z sąsiedniej JCWPd
nr 101.  Pozostałe granice są hydrodynamiczne i  biegną po działach wód podziemnych, które z pewnym
przybliżeniem pokrywają się z działami wód powierzchniowych zlewni cząstkowej rzeki Nidy poniżej ujścia
Czarnej Nidy. Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla
głębiej położonych warstw wodonośnych są to głównie rzeka Nida i jej dopływ Mierzawa. Funkcję drenażu
pełnią  również  liczne  ujęcia  wód  podziemnych  (studnie  wiercone  i  kopane).  Kierunki  krążenia  wód
podziemnych  są  często  bardzo  skomplikowane  ze  względu  na  zróżnicowaną  przepuszczalność  warstw
wodonośnych  i  występowanie  pomiędzy  nimi  utworów  półprzepuszczalnych.  Generalnie  jednak  wody
wszystkich pię-ter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć
zaburza  natu-ralne  kierunki  krążenia  wód  podziemnych  tylko  lokalnie  i  na  niewielkich  obszarach.
We  wschodniej  części  terenu,  w  rejonie  Buska-Zdroju  zmiany  ciśnień  piezometrycznych  spowodowane
eksploatacją leczniczych wód siarczkowych z poziomu górnokredowego (piaskowców i piasków cenomanu)
powodują miejscami mieszanie się wód słodkich i zmineralizowanych.

3.5. Klimat
Klimat  gminy  zalicza  się  do  rejonu  Śląsko  -  Krakowskiego  i  dzielnicy  Częstochowsko -  Kieleckiej.

Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60oC a średnia roczna temperatura zawiera się pomiędzy 7,5-
8oC.  Najcieplejszym  miesiącem  jest  lipiec,  którego  średnia  wieloletnia  temperatura  wynosi  17,6 oC.
Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura spada poniżej -3oC.
Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne notowane są
w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160 dni z opadami. Średnio w roku
notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie zachmurzonych.

Na  terenie  gminy  przeważają  wiatry  zachodnie  i  północno  zachodnie.  Są  to  wiatry  słabe  –  
o średniej rocznej prędkości 5 m/s.
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3.6. Gleby
Wśród  typów  i  rodzajów  gleb  przeważają  gleby  brunatne,  brunatne  właściwe  powstałe

na lessach, glinach, piaskach gliniastych, iłach zdeponowanych na płaskiej i łagodnej powierzchni. Występują
tu również czarnoziemy i czarnoziemy zdegradowane (zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego 
i dobrego) a lokalnie rędziny wytworzone na wapieniach i marglach kredowych.

W  obniżeniach  terenu,  na  obrzeżach  dolin  rzecznych  i  zbiorników  wodnych  procesy
glebotwórcze doprowadziły do wytworzenia gleb hydrogenicznych, murszowych i  glejowych, zajętych pod
użytki zielone.

3.7.Obszarowe formy ochrony przyrody (fauna i fora)
W  graniach  gminy  Pińczów  występują  następujące  formy  ochrony  przyrody  (na  podstawie

centralnego rejestru form ochrony – prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska):
• Obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003;
• Obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029;
• Obszar Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001;
• Szaniecki Park Krajobrazowy;
• Nadnidziański Park Krajobrazowy;
• Kozubowski Park Krajobrazowy;
• Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu;
• Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu;
• rezerwat przyrody Krzyżanowice;
• rezerwat przyrody Grabowiec;
• rezerwat przyrody Pieczyska;
• rezerwat przyrody Skowronno;
• rezerwat przyrody Winiary Zagojskie;
• rezerwat przyrody Skotniki Górne;
• rezerwat przyrody Polana Polichno;
• stanowisko dokumentacyjne Wąwozy lessowe w Bugaju;
• 17 pomników przyrody;
• 8 użytków ekologicznych;

Obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 został powołany do życia Decyzją Komisji z dnia
13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz
terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty,  składających  się  na  kontynentalny  region  biogeografczny
(notyfkowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE). 

Obszar  stanowi  fragment  rejonu  Ponidzia.  Obejmuje  naturalną  dolinę  Nidy  i  fragmenty
przylegających do niej płaskowyżów. Krajobraz jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida silnie meandruje
tworząc  liczne  starorzecza.  W  środkowej  części  jej  biegu  utworzył  się  rozległy  kompleks  wilgotnych
i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się tu rozlewiska 
i  rozwijają  zbiorowiska  szuwarowe i  utrzymują  łąki  kośne.  Lessowe,  lekko faliste  obszary  płaskowyżów
porozcinane  są  licznymi  wąwozami,  parowami  oraz  suchymi  dolinami.  Na  odlesionym  obszarze
zlokalizowane są dwa duże kompleksy stawów rybnych, będące ostoją wielu gatunków ptaków. W centrum
Ponidzia  mamy  do  czynienia  z  typową  rzeźbą  krasową  związaną  z  występowaniem  pokładów  gipsu.
Charakteryzuje ją występowanie licznych jaskiń, lejów krasowych, wywierzysk i ślepych dolinek. Wapienne 
i  gipsowe  wzgórza  oraz  zbocza  wąwozów  porastają  murawy  kserotermiczne,  a  dolinki  zajęte  są  przez
zbiorowiska  łąkowe.  Na  północny  wschód  od  miejscowości  Szczerbaków  znajduje  się  niewielki  płat
haloflnych szuwarów i łąk, zniszczony przez odwodnienie i próby orki, lecz możliwy do renaturyzacji. Obszar
ostoi  jest  słabo  zalesiony.  Występujące  tutaj  zbiorowiska  leśne  to  przede  wszystkim  lasy  świeże
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z fragmentami siedlisk borowych i olsowych. Jednym z głównych walorów ostoi jest kras gipsowy, tworzący
podłoże dla rzadko spotykanych, kserotermicznych, nagipsowych muraw. Związane są z nimi stanowiska
wielu  najrzadszych  składników  naczyniowej  fory  polskiej.  Znajduje  się  tu  jedyne  w  Polsce  stanowisko
Serratula  lycopifolia (sierpik  różnolistny),  oraz  jedna  z  najmocniejszych  populacji  Carlina  onopordifolia
(dziewięćsił popłocholistny). Jest to obszar występowania słonych źródeł, wokół których rozwijają się łąki
haloflne.

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Kielcach w dniu 29.04.2014 r. wydał Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych.

Przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 są następujące siedliska
przyrodnicze:

 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe);

 Starorzecza i naturalne eutrofczne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion;

 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fuitanns;

 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidennon p.p.;

 Murawy  kserotermiczne  (Festuco-Brometea i  ciepłolubne  murawy  z  Asplenion  septentrionalis
Festucion pallenns) - priorytetowe są tylko, gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków;

 Murawy  kserotermiczne  (Festuco-Brometea i  ciepłolubne  murawy  z  Asplenion  septentrionalis
Festucion pallenns);

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);

 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium);

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elanoris);

 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);
 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, torfowisk, mechowisk;
 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania;

 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum);

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glunnosoincanae) i olsy źródliskowe;

 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);

Gatunki roślin:

 Cypripedium calceolus Obuwik pospolity;

 Liparis loeselii Lipiennik Loesela;

 Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny;

 Serratula lycopifolia Sierpik różnolistny;

Gatunki zwierząt:

 Barbastella barbastellus Mopek;

 Castor fiber Bóbr europejski;
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 Lutra lutra Wydra;

 Triturus cristatus cristatus Traszka grzebieniasta;

 Bombina bombina Kumak nizinny;

 Lampetra planeri Minóg strumieniowy;

 Aspius aspius Boleń;

 Rhodeus sericeus amarus Różanka;

 Misgurnus fossilis Piskorz;

 Cobins taenia Koza;

 Cottus gobio Głowacz białopłetwy;

 Verngo angusnor Poczwarówka zwężona;

 Unio crassus Skójka gruboskorupowa;

 Ophiogomphus cecilia Trzepla zielona;

 Maculinea (Phengaris) teleius Modraszek telejus;

 Lycaena helle Czerwończyk foletek;

Obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 został powołany do życia decyzją Komisji z dnia 
10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego
wykazu  terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region
biogeografczny (notyfkowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).

Obszar  położony  jest  w  obrębie  Niecki  Nidziańskiej  w  południowo-wschodniej  części  Garbu
Wodzisławskiego.  Stanowią  go  w  ponad  trzech  czwartych  rozległe  kompleksy  leśne  o  zróżnicowanym
składzie gatunkowym (w niemal równym stopniu mieszane, iglaste i liściaste). Pozostała część obszaru to
siedliska rolnicze i siedliska łąkowe i zaroślowe. Teren charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą wykształconą
na  kredowym,  pokrytym  lessami  podłożu.  Wzniesienia  porozcinane  są  licznymi  dolinkami,  jarami
i wąwozami. Południowy fragment obszaru stanowią kompleksy podmokłych łąk i pastwisk, porozcinanych
licznymi kanałami.

Ponad  80%  obszaru  stanowią  lasy  w  większości  grądy,  bory  sosnowo-dębowe,  fragmenty  olsów
i łęgów wiązowych występują także murawy kserotermiczne z roślinnością stepową. Największy kompleks
lasów grądowych i łęgowych na obszarze Niecki Nidziańskiej.
Występuje tu specyfczna postać grądu (nadnidziańska) nie spotykana w innych regionach. Na terenie ostoi
jest  duży  udział  gatunków  kalcyflnych  i  ciepłolubnych.  Płaty  roślinności  charakteryzują  się  dużym
bogactwem forystycznym, w tym udziałem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Na terenie ostoi
znajdują się silne i  liczne populacje obuwika pospolitego (np. rezerwat Wroni Dół).  Ponadto w obszarze
stwierdzono obecność górskich gatunków roślin.

Ostoja Kozubowska jest jednym z głównych stanowisk jelonka rogacza w Polsce (rezerwat Polana
Polichno wraz z otoczeniem) i jako taka powinna być objęta ochroną ścisłą w połączeniu z ochroną czynną
(przebudowa  drzewostanu  –  usuwanie  nasadzeń  modrzewia  oraz  usuwanie  roślinności  krzaczastej
powodującej  zacienianie  dębów).  Dodatkowo  łąki  w  południowo  wschodniej  części  obszaru  zasiedla
populacja modraszka telejusa, a w rosnących tam wierzbach stwierdzono występowanie pachnicy dębowej.

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Kielcach w dniu 25.04.2014 r. wydał Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych.
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Przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 są następujące siedliska
przyrodnicze:

 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie;
 Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub na wapiennych mura-

wach;
 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festu-

cion pallenns);
 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festu-

cion pallenns);
 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);
 Łąki selernicowe (Cnidion dubii);
 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elanoris);
 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum);
 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);
 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescennpetraeae);

Gatunki roślin: 
 Cypripedium calceolus Obuwik pospolity;

Gatunki zwierząt: 
 Maculinea (Phengaris) teleius Modraszek teleius;
 Lucanus cereus Jelonek rogacz;
 Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) Pachnica dębowa;

19



Rysunek 5 Specjalne obszary ochrony siedlisk na terenie gminy Pińczów, źródło: Geoserwis

Obszar  Natura  2000  Dolina  Nidy  PLB260001  został  powołany  do  życia  rozporządzenia  Ministra
Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Obszar stanowi Dolina rzeki Nidy (szer. 2-3 km) z licznymi meandrami, starorzeczami i rozlewiskami.
Na znacznym obszarze wzdłuż rzeki występują łąki kośne, przechodzące w miejscach bardziej podmokłych
w  turzowiska.  Przy  starorzeczach  i  oczkach  wodnych  rosną  zespoły  szuwarowe.  Dalej  od  rzeki  można
spotkać takie uprawy warzywne oraz plantacje tytoniu.  Strome zbocza wapiennych i  gipsowych wzgórz
porasta  roślinność  stepowa  z  unikalnymi  w  skali  kraju  gatunkami  kserotomicznymi  i  słonolubnymi,
występują  tu  również  ciekawe  gatunki  ciepłolubnych  owadów.  Występuje  tu  30  gatunków  ptaków
chronionych  na  mocy  Dyrektywy  Ptasiej,  m.in.  Trzmielojad,  Dzięcioł  Zielonosiwy,  Lerka  (skowronek
borowy), Ortolan, Dzięcioł czarny i Derkacz.

Dla  obszaru  Natura  2000  Dolina  Nidy  PLB260001  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w
Kielcach w dniu 25.04.2014 r. wydał Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych.
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Przedmiotem ochrony są następujące gatunki ptaków:
 Botaurus stellaris bąk;
 Ixobrychus minutus bączek;
 Ardea alba czapla biała;
 Ciconia nigra bocian czarny;
 Aythya nyroca podgorzałka;
 Circus aeruginosus błotniak stawowy;
 Circus pygargus błotniak łąkowy;
 Porzana porzana kropiatka;
 Porzana parva zielonka;
 Crex crex derkacz;
 Philomachus pugnax batalion;
 Tringa glareola łęczak;
 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa;
 Sterna albifrons rybitwa białoczelna;
 Chlidonias hybridus rybitwa białowąsa;
 Chlidonias Niger rybitwa czarna;
 Asio fammeus uszatka błotna;
 Luscinia svecica podróżniczek;
 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi;
 Tachybaptus ruficollis perkozek;
 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby;
 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi;
 Podiceps nigricollis zausznik;
 Ardea cinerea czapla siwa;
 Anser anser gęgawa;
 Anas strepera krakwa;
 Anas crecca cyraneczka;
 Anas platyrhynchos krzyżówka;
 Anas querquedula cyranka;
 Anas clypeata płaskonos;
 Netta rufina hełmiatka;
 Aythya ferina głowienka;
 Aythya fuligula czernica;
 Mergus merganser nurogęś;
 Rallus aquancus wodnik;
 Gallinula chloropus kokoszka;
 Fulica atra łyska;
 Charadrius dubius sieweczka rzeczna;
 Vanellus vanellus czajka;
 Gallinago gallinago kszyk;
 Limosa limosa rycyk;
 Numenius arquata kulik wielk;
 Tringa totanus krwawodziób;
 Acnns hypoleucos brodziec piskliwy;
 Larus ridibundus śmieszka;
 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła;
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 Merops apiaster żołna;
 Remiz pendulinus remiz;

Rysunek 6 Obszar specjalnej ochrony ptaków na terenie gminy Pińczów, źródło: Geoserwis

Szaniecki  Park  Krajobrazowy  utworzony  został  Uchwałą  Nr  XLIX/875/14  Sejmiku  Województwa
Świętokrzyskiego z  dnia  13 listopada 2014 r.  w sprawie utworzenia  Szanieckiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3149 z późn. zm.)

Nadnidziański Park Krajobrazowy utworzony został Uchwałą Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3158 z późn. zm.)

Kozubowski  Park Krajobrazowy utworzony został  Uchwałą Nr XLIX/876/14 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3150 z późn. zm.)
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Szczególne cele ochrony parków krajobrazowych to:
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami fory, fauny i grzybów;
2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej;
3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;
4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych;
5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych;
7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;
8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu;
9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnografcznych;
10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;
11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.

Na obszarze parków krajobrazowych zakazuje się:
1) realizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów

ustawy ooś;
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień

i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności  
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

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

4) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie  przyrody  lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

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

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

Zakazy, o których mowa wyżej nie dotyczą:

1)  terenów objętych  ustaleniami  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których  przeprowadzona  ocena
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody  parku
krajobrazowego;
2)  terenów  objętych  ustaleniami  projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  projektów
studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których  przeprowadzona
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę
przyrody parku krajobrazowego;
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody
parku krajobrazowego.
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Rysunek 7 Parki krajobrazowe i ich otuliny na terenie gminy Pińczów, źródło: Geoserwis

Dla  Nadnidziańskiego  i  Kozubowskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu obowiązują  uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  (uchwała Nr XLIX/882/14  w sprawie
Nadnidziańskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  (Dz.  Urz.  Woj.  Święt.  Poz.  3156  oraz  uchwała
Nr XLIX/884/14 w sprawie  Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3158)
oraz  w  myśl  których  na  terenie  obszarów ustala  się  następujące  działania  w  zakresie  czynnej  ochrony
ekosystemów:

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu;
2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów;
3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i haloftowej;
4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych;
5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.
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Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zakazuje 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 ruchu 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.

Powyższe zakazy nie dotyczą:

1)  terenów objętych  ustaleniami  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których  przeprowadzona  ocena
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru
chronionego krajobrazu;
2)  terenów  objętych  ustaleniami  projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  projektów
studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których  przeprowadzona
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę
przyrody obszaru chronionego krajobrazu;
3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody
obszaru chronionego krajobrazu;
4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz
obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum
30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.
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Rysunek 8 Obszary chronionego krajobrazu na terenie gminy Pińczów, źródło: Geoserwis
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Rezerwaty przyrody na terenie miasta i gminy Pińczów:

Rezerwat przyrody Krzyżanowice
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września

2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Krzyżanowice (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 2854).

Celem ochrony rezerwatu jest  zachowanie wzgórza gipsowego wraz z porastającą go roślinnością
stepową oraz występującą tu bogatą i unikalną fauną bezkręgowców.

Dla rezerwatu określa się rodzaj: Faunistyczny (Fn).
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Faunistyczny (PFn), podtyp – bezkręgowców
(bk);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ),
podtyp – muraw kserotermicznych (mk).

Rezerwat przyrody Grabowiec
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września

2017  r.  w  sprawie  rezerwatu  przyrody  Grabowiec  (Dz.  Urz.  Woj.   Święt.  Poz.  2904),  Rozporządzenie
Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla
rezerwatów przyrody: Grabowiec (…) (Dz. Urz. Woj.  Święt. Nr 165 poz. 2058).

Celem  ochrony  rezerwatu  jest  zachowanie  naturalnego  stanowiska  roślinności  kserotermicznej  
na  południowym  zboczu  w  lesie  dębowo-grabowym,  z  wieloma  gatunkami  roślin  chronionych  w  tym
dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus i obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.

Dla rezerwatu określa się rodzaj: Florystyczny (Fl).
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Florystyczny (PFl), podtyp – roślin zielnych 
i krzewinek (rzk);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Leśny i borowy (EL), podtyp – lasów wyżynnych (lwż).

Rezerwat przyrody Pieczyska
Akt  prawny:  Zarządzenie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowisko  w  Kielcach  z  dnia

18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Pieczyska (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 1780), Rozporządzenie
Nr 56/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla
rezerwatów przyrody: Pieczyska (…) (Dz. Urz. Woj.  Święt. Nr 165 poz. 2057).

Celem  ochrony  rezerwatu  jest  zachowanie  wielogatunkowych  zbiorowisk  torfowiskowych
i bagiennych z licznymi gatunkami rzadkich i prawnie chronionych roślin.

Dla rezerwatu określa się rodzaj: Torfowiskowy (T);
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Biocenotyczny i fzjocenotyczny (PBf), podtyp
– biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

2)  ze  względu  na  główny  typ  ekosystemu:  typ  –  Różnych  ekosystemów  (EE),  podtyp  –  lasów  i
torfowisk (lt).

Rezerwat przyrody Skowronno
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września

2017  r.  w  sprawie  rezerwatu  przyrody  Skowronno  (Dz.  Urz.  Woj.   Święt.  Poz.  2862),  Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 lipca 2014 r. r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skowronno” (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 2232 z późn. zm.)
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Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk muraw stepowych.
Dla rezerwatu określa się rodzaj: Stepowy (St).
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Florystyczny (PFl), podtyp – roślin zielnych 
i krzewinek (rzk);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ),
podtyp – muraw kserotermicznych (mk).
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Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
zbiorowisk muraw stepowych.

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony są:
1) zbiorowiska muraw kserotermicznych i roślinności stepowej o dużej różnorodności gatunkowej;
2) występowanie siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fory: siedlisko
6210 murawa kserotermiczna;
3) proces naturalnej sukcesji wtórnej prowadzący do zaniku zbiorowisk kserotermicznych;
4)  zapewnienie  możliwości  zrównoważonego  wykorzystania  dydaktycznego,  edukacyjnego
i turystycznego;
5)  bloki  skalne  zbudowane z  wapieni  litotamniowych,  tzw.  „wapienia  pińczowskiego”  na  terenie
dawnego kamieniołomu z XI wieku;
6) eutrofzacja i zarastanie rezerwatu, sukcesja roślinności drzewiastej i krzewiastej.

Rezerwat przyrody Winiary Zagojskie
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września

2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Winiary Zagojskie (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 2864),  Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 lipca 2014 r. r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody iniary Zagojskie” (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 2231)

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska roślin stepowych.
Dla rezerwatu określa się rodzaj: Stepowy (St).
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Fitocenotyczny (PFi),  podtyp – zbiorowisk
nieleśnych (zn);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ),
podtyp – muraw kserotermicznych (mk).
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Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest  zachowanie ze  względów naukowych i  dydaktycznych
naturalnego stanowiska roślinności stepowej.

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony są:
1)  występowanie  na  niewielkiej  przestrzeni  różnorodnych  zbiorowisk  roślinnych  o  charakterze
stepowym,
mających ograniczony zasięg w kraju;
2) walory geomorfologiczne: krasowe formy rzeźby terenu;
3)  fora  i  fauna  związana  m.in.  ze  specyfcznymi  siedliskami  muraw  kserotermicznych,  wychodni
skalnych
i form krasowych;
4)  występowanie  murawy  kserotermicznej  Festuco  -  Brometea  (kod:  6210)  —  siedliska
przyrodniczego,
wymienionego w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
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siedlisk  przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  fory,  wymagających  ochrony  w  formie  wyznaczenia
obszaru
Natura 2000;
5)  zagrożenie  różnorodności  biologicznej  rezerwatu  w  związku  z  procesem  naturalnej  i  wtórnej
sukcesji.

Rezerwat przyrody Skotniki Górne
Akt  prawny:  Zarządzenie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  z  dnia

20  września  2017  r.  w  sprawie  rezerwatu  przyrody  Skotniki  Górne  (Dz.  Urz.  Woj.   Święt.  Poz.  2861),
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 lipca 2014 r. r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skotniki  Górne” (Dz.  Urz.  Woj.   Święt.  Poz.  2230
z późn. zm.)

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska roślinności stepowej.

Dla rezerwatu określa się rodzaj: Stepowy (St).

Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:

1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Florystyczny (PFl), podtyp – roślin zielnych 
i krzewinek (rzk);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ),
podtyp – muraw kserotermicznych (mk).
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Celem ochrony  przyrody  w rezerwacie  jest  zachowanie  ze  względów naukowych  i  dydaktycznych
naturalnego stanowiska roślinności stepowej.

Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony są:
1)  zbiorowiska  muraw kserotermicznych i  roślinności  stepowej  o  dużej  różnorodności  gatunkowej
oraz
wychodnie gipsowe;
2) występowanie siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fory: siedlisko
6210 murawa kserotermiczna;
3) proces naturalnej sukcesji wtórnej prowadzący do zaniku zbiorowisk kserotermicznych;
4)  zapewnienie  możliwości  zrównoważonego  wykorzystania  dydaktycznego,  edukacyjnego
i turystycznego;
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5) wychodnia gipsów grubokrystalicznych – tzw. gipsów „szablastych”.
Rezerwat przyrody Polana Polichno
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września

2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Polana Polichno (Dz. Urz. Woj.  Święt. Poz. 2860), Rozporządzenie
Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla
rezerwatów przyrody: Polana Polichno (…) (Dz. Urz. Woj.  Święt. Nr 165 poz. 2058).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowiska roślinności kserotermicznej z udziałem groszku
pannońskiego Lathyrus pannonicus oraz stanowiska rzadkich owadów.

Dla rezerwatu określa się rodzaj: Florystyczny (Fl).
Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:
1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ – Florystyczny (PFl), podtyp – roślin zielnych  
i krzewinek (rzk);
2) ze względu na główny typ ekosystemu: typ – Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ),
podtyp – muraw kserotermicznych (mk).

Celem ochrony stanowiska dokumentacyjnego Wąwozy lessowe w Bugaju jest zachowanie zespołu
wąwozów utworzonych w lessach wraz z licznymi odsłonięciami skał i jaskiniami.

Pomnikami  przyrody  są  pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków  rodzimych  lub  obcych,  źródła,  wodospady,  wywierzyska,  skałki,  jary,  głazy  narzutowe  oraz
jaskinie.

W stosunku do pomnika przyrody, mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych

z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym  lub  przeciwpowodziowym  albo  budową,  odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie  przyrody  albo

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  naturalnych  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz

obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,  oraz skamieniałości,  w tym kopalnych

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk

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

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.
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Tabela 2.Użytki ekologiczne na terenie gminy Pińczów

Lp Nr rej. 
wojew.

L-ctwo
Oddz.

Uchwała Rady Miejskiej Nr dz. ew. Pow. 
(ha)

Nazwa  użytku Opis

1. 123 Nadleśnictwo 
Pińczów, obręb 
Piotrkowice, le-
śnictwo Włochy, 
oddz. 3bx

Uchwała nr XVIII/160/11 
Rady Miejskiej w 
Pińczowie z dnia 
28.12.2011r. w sprawie 
ustanowienia użytków 
ekologicznych (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 07.02.2012 
poz. 466)

Chrapków 287 1,04
Kompleks 
leśny z 
oczkami 
wodnymi

Celem ochrony jest 6 kilkuarowych 
śródleśnych oczek wodnych
 wraz z otaczającymi je zbiorowiskami 
roślinności bagiennej

2. 124 Nadleśnictwo 
Pińczów, obręb 
Piotrkowice, le-
śnictwo Włochy, 
oddz. 3a

Uchwała nr XVIII/160/11 
Rady Miejskiej w 
Pińczowie z dnia 
28.12.2011r. w sprawie 
ustanowienia użytków 
ekologicznych (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 07.02.2012 
poz. 466)

Szarbków 497 1,02 Jezioro Pleban Celem ochrony jest śródleśny zbiornik 
wodny wraz z otaczającymi go 
roślinami zbiorowisk szuwarowych

3. 125 Nadleśnictwo 
Pińczów, obręb 
Piotrkowice, le-
śnictwo Włochy, 
oddział 220h

Uchwała Nr XXXVIII/
312/13 Rady Miejskiej w 
Pińczowie z dnia 8 maja 
2013 r. w sprawie ustano-
wienia użytków ekologicz-
nych (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 2222)

Brzeście 753/2 0,22 „Wąwóz” Celem ochrony jest zachowanie 
ekosystmu śródpolengo wąwozu 
porośniętego samosiewem krzewów 
(zadrzewienie śródpolne) 
stanowiącego miejsce rozrodu, 
bytowania, schronienia i zdobywania 
pokarmu dla wielu gatunków zwierząt, 
w tym owadów, płazów, ptaków 
i ssaków.

4. 126 Nadleśnictwo 
Pińczów, obręb 
Piotrkowice, 
leśnictwo 
Włochy, odziały 
15 d, f oraz 16 g, 
h, i

Uchwała Nr XXXVIII/
312/13 Rady Miejskiej w 
Pińczowie z dnia 8 maja 
2013 r. w sprawie ustano-
wienia użytków ekologicz-
nych (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 2222)

Bogucice 
Drugie

498, 528 3,71 Ciąg bagien 
śródleśnych

Celem ochrony jest zachowanie 
ekosystemu ciągu bagien śródleśnych 
z zasiedlającymi je zbiorowiskami 
roślinności bagiennej oraz bytującą
 tu bogatą fauną

5. 38 - Uchwała nr XXX/264/2017
z 16 marca 2017 roku   w 
sprawie ustanowienia 
użytku ekologicznego

Bogucice 
Drugie

203/2 0,05 Binek Stanowisko chronionych gatunków 
roślin; ochrona murawy 
kserotermicznej oraz występującego 
w jej obrębie dziewięćsiła 
popłocholistnego

6. - - Uchwała nr 1/94 
Zarządu Miejskiego w 
Pińczowie z dnia 10 
stycznia 1994 r. 
w sprawie sposobu 
użytkowania i ochrony 
użytku ekologicznego 
we wsi Włochy

Włochy 688 6,5 - Użytek obejmuje „oczko wodne” 
i pastwisko; stanowisko rosiczki 
okrągłolistnej.

7. - - Uchwała nr V/25/96 
Rady Miejskiej 
w Pińczowie z dnia 29 
maja 1996 roku w 
sprawie ochrony 
indywidualnej 
i sposobu użytkowania 
obiektów 
przyrodniczych.

Grocho-
wiska

430 0,74 Kąty Podmokła łąka ze stanowiskiem 
pełnika europejskiego

8. - - Uchwała nr V/29/98 
Rady Miejskiej 

Pińczów 
M. - obr. 

2 0,03 - Stanowisko dziewięćsiła 
popołocholistnego (Carlina 
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w Pińczowie z dnia  27 
maja 1998 r. w sprawie 
ochrony indywidualnej 
i sposobu użytkowania 
obiektów 
przyrodniczych.

10 onopordifolia)

Źródło: htp://kielce.rdos.go..pl/fles/artykuly/25234/uzytkie_ekologiczne_swietokrzyskie_icon.pdf

3.8. Gmina Pińczów jako korytarz ekologiczny

Z  uwagi  na  pokrycie  formami  przyrody  gmina  Pińczów  stanowi  funkcję  korytarza  ekologicznego.
Głównym elementem ciągów ekologicznych jest dolina Nidy. Obecnie największym zagrożeniem dla tego
cennego  zespołu  przyrodniczego  wydaje  się  być  możliwość  fragmentacji  siedlisk  i  powstawania
nieprzekraczalnych dla zwierząt barier w postaci ciągłej zabudowy, infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
oraz ciągów komunikacyjnych o coraz większym natężeniu ruchu. 

3.9. Krajobraz
Przez  termin krajobraz należy  rozumieć  postrzeganą przez  ludzi  przestrzeń,  zawierającą  elementy

przyrodnicze  lub  wytwory  cywilizacji,  ukształtowaną  w  wyniku  działania  czynników  naturalnych  lub
działalności  człowieka.  Krajobraz  gminy  Pińczów  jest  urozmaicony.  Do  podstawowych  elementów
krajobrazu gminy Pińczów należy zaliczyć wysoczyznę w południowo-zachodniej części gminy, dolina rzeki
Nidy, tereny leśne oraz rozmaita zabudowa będącą wynikiem działalności człowieka. 

Gmina Pińczów ma wysokie  walory  krajobrazowe.  Świadczy  o  tym fakt,  że  cała  przestrzeń gminy
pokryta jest parkami krajobrazowym lub obszarami chronionego krajobrazu.

W krajobrazie gminy Pińczów brak jest dominant przestrzennych. Na negatywny odbiór krajobrazu
gminy Pińczów mogą wpływać liczne budynki o niezadawalającym stanie technicznym, a w szczególności
zniszczone elewacje. Problemem postrzegania przestrzeni gminy Pińczów, jak wielu innych polskich gmin,
jest  niekontrolowane  i  spontaniczne  umieszczanie  reklam.  Na  poprawę  tego  stanu  może  wpłynąć
wprowadzenie tzw. ustawy krajobrazowej, która daje narzędzia jednostkom samorządu terytorialnego do
uregulowania  zasad sytuowania  reklam.  Ponadto,  rada miasta  może ustalić  w formie  uchwały  zasady  
i  warunki  sytuowania  obiektów małej  architektury,  ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy  jakościowe  oraz
rodzaje  materiałów budowlanych,  z  jakich mogą  być  wykonane.  W zakresie  ochrony  krajobrazu  gminy
Pińczów należy dążyć do utrzymania funkcji terenów chronionych będących korytarzami ekologicznymi.

IV. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu.

Głównym celem projektu Studium jest:
 wyznaczenie nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną,
 dopełnienie/uzupełnienie obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 lokalizacja planowanej obwodnicy Pińczowa.

W konsekwencji można stwierdzić, że brak realizacji projektowanego przedsięwzięcia („opcja zero”)
nie wpłynie na zmianę obecnego stanu środowiska, tereny te pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu 
i  przeznaczeniu.  Zaniechanie  realizacji  będzie  oznaczało  pozbawienie  gminy  nowych  terenów
inwestycyjnych, na których mogłyby powstać zakłady stwarzające nowe miejsca pracy.
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V. Stan  środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

W  projekcie  Studium  wskazano  kierunki  rozwoju  dla  poszczególnych  obszarów  funkcjonalnych
w obrębie gminy.

Typowymi zmianami środowiska na terenie gminy są formy związane z osadnictwem – zabudowa
mieszkaniowa,  usługowa  i  produkcyjna.  Zmiany  te  polegają  głównie  na  uszczupleniu  powierzchni
biologicznie czynnej i wprowadzeniu obcych elementów do środowiska.

Podkreślenia  wymaga  fakt,  iż  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  Koncepcji  Przestrzennego
Zagospodarowania  Kraju przeznaczenie  nowych terenów pod zabudowę ma odbywać się w sąsiedztwie
terenów  już  zainwestowanych,  co  przekłada  się  m.in.  na  zminimalizowanie  kosztów  doprowadzania
infrastruktury technicznej.   

VI. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu.

Podstawowym instrumentem służącym do lokalizowania inwestycji na terenie miasta są miejscowe
plany  zagospodarowania  przestrzennego,  które  powinny  być  zgodne  z  polityką  przestrzenną  zawartą
w Studium.

W  większości  przypadków  realizacja  zmian  Studium  niesie  za  sobą  problemy  dotyczące  ochrony
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, a mianowicie:
1) na etapie realizacji inwestycji:

 ingerencja w krajobraz (zajęcie przestrzeni, wycinka drzew);
 przekształcenie powierzchni ziemi tj. rzeźby terenu, powierzchniowych utworów geologicznych;
 wzrost emisji hałasu i wibracji w trakcie prac;
 wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pracującego sprzętu i środków transportu;
 wystąpi możliwość zanieczyszczenia materiałami ropopochodnymi wód i gleby, poprzez emisje

zanieczyszczeń;
2) na etapie funkcjonowania inwestycji:

 wzrost emisji hałasu od środków transportu;
 wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
 zmiana wizualna krajobrazu;
 możliwe uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni otwartej, co może mieć

wpływ na przyrodę ożywioną – może nastąpić zmiana rozmieszczenia zwierząt w wyniku utraty sie -
dlisk.

6.1. Zagrożenie powodzią
Na terenie gminy Pińczów występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Są to tereny

położone w dolinie i wzdłuż doliny rzeki Nidy.

Ochrona ludzi i mienia powinna polegać na:
 właściwym  kształtowaniu  zagospodarowania  przestrzennego  dolin  rzecznych  lub  terenów

zalewowych;
 racjonalnym  retencjonowaniu  wód  oraz  użytkowaniu  budowli  przeciwpowodziowych,  a  także

sterowanie przepływami wód;
 zapewnieniu  funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami

zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi;
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 zachowaniu, tworzeniu i odtwarzaniu systemów retencji wód;
 budowie, rozbudowie i utrzymywaniu budowli przeciwpowodziowych;
 prowadzeniu akcji lodołamania.

Na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią  zabrania  się  wykonywania  robót  oraz  czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

 wykonywania  urządzeń  wodnych  oraz  budowy  innych  obiektów  budowlanych,  
z wyjątkiem dróg rowerowych;

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji  wiklinowych na potrzeby regulacji  wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;

 zmiany  ukształtowania  terenu,  składowania  materiałów  oraz  wykonywania  innych  robót,  
z  wyjątkiem  robót  związanych  z  regulacją  lub  utrzymywaniem  wód,  budową,  przebudową  lub
remontem  drogi  rowerowej,  a  także  utrzymywaniem,  odbudową,  rozbudową  lub  przebudową
wałów przeciwpowodziowych wraz  z  obiektami  związanymi  z  nimi  funkcjonalnie  oraz  czynności
związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Analizowany projekt Studium nie przewiduje realizacji nowej zabudowy na ternach zagrożonych na
niebezpieczeństwo  powodzi.  Projekt  Studium  adaptuje  stan  istniejący  lub  ustalenia  poprzedniej  edycji
Studium.   Realizacja  zabudowy na trenach zagrożenia powodzią  wiążą  się  z  ryzykiem utraty/zniszczenia
mienia.
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Rysunek 9 Teren zagrożenia powodziowego w okolicach miasta Pińczów, źródło: ISOK

6.2. Ujęcia wody i strefy ochronne

Ujęcia  wód  podziemnych  na  terenie  gminy  Pińczów  należy  chronić  w  oparciu  o  przepisy  Prawa
wodnego, które stanowi,  że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia
ludności  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia  oraz  zaopatrzenia  zakładów  wymagających  wody  wysokiej
jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:

1)  strefy ochronne ujęć wody;
2)  obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

Strefę  ochronną  ujęcia  wody  stanowi  obszar,  na  którym  obowiązują  zakazy,  nakazy  
i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody.

Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej obejmującej  wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,

jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi
oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej  ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest
użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
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Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
1)  odprowadzać  wody  opadowe  w sposób  uniemożliwiający  przedostawanie  się  ich  do  urządzeń

służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3)  odprowadzać  poza  granicę  terenu  ochrony  bezpośredniej  ścieki  z  urządzeń  sanitarnych,

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń

służących do poboru wody.

Teren  ochrony  bezpośredniej  należy  ogrodzić,  a  jego  granice  przebiegające  przez  wody
powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących
lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody
i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na  terenach  ochrony  pośredniej  może  być  zabronione  lub  ograniczone  wykonywanie  robót  oraz
innych  czynności  powodujących  zmniejszenie  przydatności  ujmowanej  wody  lub  wydajności  ujęcia,  
a w szczególności:

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;
5) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych;
6) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych;
7) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów
do ich transportu;
9)  lokalizowanie  składowisk  odpadów  komunalnych,  niebezpiecznych,  innych  niż  niebezpieczne  
i obojętne oraz obojętnych;
10) mycie pojazdów mechanicznych;
11) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk;
12) lokalizowanie nowych ujęć wody;
13) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych.

6.3. Problemy związane z hałasem
Najczęściej pojawiającym problemem jest hałas komunikacyjny. Źródła hałasu komunikacyjnego na

terenie gminy Pińczów są związane przede wszystkim z eksploatacją dróg. Gmina Pińczów oddalona jest od
głównych szlaków komunikacyjnych. 

Mimo  rozwoju  przemysłu  samochodowego,  pozwalających  na  stosowanie  rozwiązań
konstrukcyjnych zmniejszających uciążliwość akustyczną pojazdów, rozbudowa sieci dróg i rosnące natężenie
ruchu  powodują  coraz  większą  presję  na  środowisko.  Wieloletnie  badania  wskazują  na  zwiększanie  się
obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu i niepokojące zmniejszanie powierzchni terenów 
o  korzystnych  warunkach  akustycznych.  Analiza  danych  statystycznych  na  przestrzeni  lat  2000-2010
wykazuje stały wzrost ogólnej liczby pojazdów, w tym liczby pojazdów osobowych.

Według wykonanych w 2010 r. pomiarów, na terenie powiatu pińczowskiego najbardziej obciążona
ruchem była wówczas droga wojewódzka nr 766 na odcinku w Pińczowie. Natężenie ruchu wynosiło tu
ponad  9,1  tys.  pojazdów  na  dobę.  Rodzaj  pojazdu  też  ma  duże  znaczenie  dla  emisji  hałasu,  można
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powiedzieć,  że  zachodzi  tutaj  zależność:  im większy  pojazd tym wyższy  poziom hałasu jest  przez  niego
generowany.

W ostatnich latach na drogach przybyło również samochodów ciężarowych. Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska
na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych (art. 117, pkt. 5 ustawy Prawo
ochrony środowiska).

W roku 2012 WIOŚ w Kielcach w ramach wojewódzkiego programu monitoringu środowiska (PMŚ) 
na lata 2010-2012 wykonał pomiary monitoringowe hałasu drogowego na terenie trzech miast,  w tym  
m.  Pińczów.  Pomiarów  dokonano  w  trzech  miejscach.  Monitoring  hałasu  obejmował  pomiary
długookresowego poziomu dźwięku LDWN i LN oraz pomiary równoważnego poziomu dźwięku A dla pory
dnia  i  nocy  (LAeqD;  LAeqN).  Wyniki  pomiarów hałasu  drogowego przeprowadzonych w 2012  r.  zostały
porównane do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które obowiązywały w okresie realizacji
badań (czerwiec-wrzesień 2012), jak również do tych, które obowiązują obecnie.

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  roku  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.U.  z  2007  r.  Nr  120  poz.  826)  zostało  zmienione  w  zakresie
dopuszczalnych poziomów hałasu dla dróg i  linii  kolejowych Rozporządzeniem MŚ z dnia 1 października
2012r.  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.  1109),  które  weszło  w  życie  23.10.2012  r.  Nowelizacja  powyższego
rozporządzenia podwyższyła poziomy dopuszczalne od 3-10 dB dla hałasu drogowego, tym samym w porze
nocnej w Pińczowie poziomy hałasu mieściły się w zakresie nowych norm dopuszczalnych.

W gminie Pińczów planowana jest realizacja obwodnicy miasta Pińczowa. Budowa obwodnicy sprawi,
że  w  samym  mieście  zmniejszy  się  natężenie  ruchu  a  tym  samych  ograniczone  zostaną  uciążliwości
akustyczne. Oddziaływania na klimat akustyczny pojawią się wzdłuż obwodnicy. 

Zagrożenie ze strony hałasu przemysłowego występuje w pobliżu dużych obiektów przemysłowych
takich jak:

 „Dolina Nidy” Sp. z o.o. w Leszczach,
 Siniat sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Leszczach,
 Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie,
 Saint-Gobain Constructon Products Polska Sp. z o.o. w Warszawie – Fabryka Rigips Stawiany  

w Szarbkowie.

6.4. Wpływ na krajobraz
W wyniku realizacji projektu Studium na terenie miasta i gminy Pińczów może dojść do przekształceń

krajobrazu. Na wybranych obszarach tereny dotychczas użytkowane rolniczo mogą być przekształcone pod
funkcję  mieszkaniową.  W tym miejscu należy  podkreślić,  że  w przeważającym stopniu  nowa zabudowa
mieszkaniowa będzie uzupełnieniem obecnie istniejącej tkanki.

Na  terenie  gminy  nie  dopuszcza  się  realizacji  obiektów,  które  mogłyby  stanowić  dominanty
przestrzenne.  Nadal  negatywny  wpływ  na  krajobraz  gminy  będą  mieć  tereny  górnicze.  Do  najbardziej
istotnych  przekształceń  może  dojść  we  wschodniej  części  miasta  Pińczów,  gdzie  do  zmiany  funkcji
przekształcono teren o powierzchni powyżej 1 km2.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na krajobraz Pińczowa będzie obwodnica miasta. Nowa droga
przyczyni  się do fragmentacji  obecnej przestrzeni.  Należy jednak w tym miejscu, że budowa obwodnicy
przyczyni  się  do  poprawy warunków sanitarnych  w mieście  Pińczów  poprzez  zimniejsze  emisji  hałasu  
i zanieczyszczeń do powietrza.
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6.5. Problemy ochrony powietrza i klimatu
Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mają istotny wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jakość

ekosystemów, jak i zmiany klimatu. W strukturze emitowanych zanieczyszczeń przeważają zanieczyszczenia
gazowe, a wśród nich dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla nie jest gazem toksycznym i stąd jego zawartość 
w powietrzu nie jest  normowana.  Zanieczyszczenie to jednak stanowi,  obok metanu i  podtlenku azotu,
najważniejszy składnik gazów powodujących występowanie efektu cieplarnianego.

Ocena jakości powietrza i obserwacja zachodzących zmian dokonywana jest corocznie (art. 88 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w ramach
państwowego  monitoringu.  Na  terenie  całego  województwa  świętokrzyskiego  oceny  tej  dokonuje
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, w obszarze dwóch stref badania, tj.: w strefe miasto
Kielce (PL 2601) oraz w strefe świętokrzyskiej (PL 2602). Klasyfkacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch
grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny jest
zaliczenie strefy pod względem wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej z poniższych klas: 

─ klasa  A  (D1)  –  jeżeli  stężenia  zanieczyszczenia  na  terenie  strefy  nie  przekraczają  odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych (D1) 

─ klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz
nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

─ klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone  o  margines  tolerancji,  w  przypadku  gdy  margines  tolerancji  nie  jest  określony  –  poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych (D2) 

Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz
poprawy jakości powietrza lub utrzymania jego jakości na niezmienionym poziomie. 

Gmina  Pińczów objęta  jest  świętokrzyską  strefą  badań  i  w  odniesieniu  do  całej  strefy  dokonano
poniższego opisu, co stanowi punkt wyjścia do oceny jakości powietrza w obszarze gminy. 

Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane za 2014 roku pochodzące
z  opracowania  Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  pt.:  „Ocena  jakości
powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2014”.

Wyniki klasyfkacji strefy świętokrzyskiej w 2014 roku przedstawiają się następująco: ze względu na
ochronę  zdrowia  dla  zanieczyszczeń  takich  jak  dwutlenek  azotu  (NO2),  dwutlenek  siarki  (SO2),  benzen
(C6H6), ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni), tlenek węgla (CO), pył PM2,5 strefę zaliczono do klasy A.
Oznacza to, że w obszarze strefy poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe
nie  były  przekraczane.  Natomiast  dla  opadu  pyłu  PM10  oraz  benzo(a)pirenu  strefa  świętokrzyska,  ze
wyglądu na ochronę zdrowia, zaliczana jest do klasy C (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk).
Oznacza to przekroczenia normowanych poziomów. Dla ozonu poziom docelowy został dotrzymany, a cel
długoterminowy przekroczony. 

Za prawdopodobne przyczyny tego zjawiska uznać należy procesy spalania paliw stałych, ciekłych  
i gazowych w celach energetycznych i technologicznych. 

W  wyniku  oceny  rocznej,  obejmującej  rok  2014,  strefa  świętokrzyska  znalazła  się  na  liście  stref
zakwalifkowanych do opracowania programów ochrony powietrza (POP). 

Rezultatem prowadzenia corocznych ocen jakości powietrza jest wskazanie obszarów występowania
przekroczeń  standardów  jakości  powietrza,  rodzajów  substancji,  których  te  przekroczenia  dotyczą  oraz
wymóg opracowywania i wdrażania Programów Ochrony Powietrza (POP) zmierzających do poprawy jakości
powietrza.  Na  terenie  województwa  świętokrzyskiego  (dla  strefy  miasto  Kielce  i  strefy  świętokrzyskiej)
obowiązują i są wdrażane programy ochrony powietrza opracowane z uwagi na ponadnormatywne stężenia
pyłu zawieszonego PM10 PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu. 

Przedstawione  informacje  dotyczą  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  dla  całej  strefy  badania.  
W  odniesieniu  do  skali  lokalnej  zanieczyszczenie  powietrza  będzie  się  różnić,  co  wynika  z  charakteru
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zainwestowania  terenu,  wielkości  i  gęstość  źródeł  emisji  oraz  ładunków  zanieczyszczeń  napływających  
z  terenów sąsiednich.  Klasa  C  może  oznaczać  np.  lokalny  problem związany  z  daną  substancją.  Gmina
Pińczów nie została wskazana jako obszar przekroczeń dla analizowanych zanieczyszczeń. 

Na  terenie  gminy  Pińczów  nie  są  prowadzone  pomiary  zanieczyszczeń  powietrza.  Średni  stan
zanieczyszczenia powietrza (tło zanieczyszczeń) dla gminy Pińczów, według danych z sierpnia 2015 roku
Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, pokazano w tabeli.

Tabela 3. Stan zanieczyszczenia powietrza dla gminy Pińczów, według danych z sierpnia 2015 roku Inspekcji
Ochrony Środowiska w Kielcach

Substancja Notowany poziom 
zanieczyszczenia [μg/m3] 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 
[μg/m3] 

Dwutlenek azotu 14,2 40,0 
Dwutlenek siarki 7,1 20,0 
Pył zawieszony PM10 28,7 40,0 
Pył zawieszony PM2,5 22,3 25,0 
Benzen 1,1 5,0 
Ołów 0,03 0,5 

Z  przedstawionych  danych  wynika,  że  żadna  z  badanych  substancji  w  uśrednieniu  rocznym
nie  przekroczyła  wartości  poziomów  dopuszczalnych  (tzw.  twardych  standardów  jakości  powietrza)
określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  poziomów
niektórych substancji  w powietrzu. W przypadku pyłu PM2,5 notowany poziom średnioroczny jest bliski
wartości dopuszczalnej, co wskazuje na możliwe przekroczenia w sezonie zwiększonej emisji (tj. w sezonie
grzewczym). 

Rolnicze wykorzystanie znacznych obszarów gminy, zalesienie w kompleksach rozproszonych, walory
środowiska  przyrodniczego  wpływają  pozytywnie  na  jakość  powietrza.  Gmina  Pińczów  nie  należy  do
obszarów  przekroczeń  monitorowanych  zanieczyszczeń.  Niemniej  jednak  lokalne  uciążliwości  związane
ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy występują i wynikają z: 

— eksploatacji  indywidualnych  systemów  grzewczych  (lokalnych  kotłowni,  palenisk  domowych)
opartych  na  paliwie  stałym,  tj.  niskiej  emisji  z  indywidualnego  ogrzewania  budynków.  Cechą
charakterystyczną  dla  tzw.  niskiej  emisji  jest  to,  iż  powodowana  jest  przez  liczne,  rozproszone  źródła
z emitorów o niewielkiej wysokości. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, najczęściej
na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, co utrudnia proces przemieszczania i  rozpraszania się
zanieczyszczeń. Należy zakładać, że emisja niska ma największy udział w emisji całkowitej z tego terenu.
Spalanie  paliw  stałych  w  paleniskach  domowych  powoduje  większą  emisję,  niż  spalanie  tych  samych
substancji  w  energetyce  przemysłowej  (pełne  spalanie)  lub  przy  ogrzewaniu  indywidualnym
wykorzystującym jako paliwo gaz; 

— natężonego ruchu pojazdów samochodowych; 

— działalności  obiektów  przemysłowych,  choć  udział  emisji  pyłowych  i  gazowych  z  zakładów
szczególnie  uciążliwych  z  terenu  powiatu  pińczowskiego  w  relacji  do  emisji  w  skali  województwa  jest
niewielka i stanowi 2,6% dla zanieczyszczeń pyłowych i 0,8% dla zanieczyszczeń gazowych (dane za 2012 rok,
według  Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”  z grudnia
2013 roku). 

Realizacja  ustaleń  studium  nie  będzie  miała  wpływu  na  warunki  klimatyczne  niniejszego  rejonu
miejscowości, ponieważ nie będzie stanowić istotnego źródła ciepła, wilgoci. Na etapie wykonywania prac
budowlanych  będzie  mieć  miejsce  krótkotrwały  wzrost  zapylenia,  wzrost  hałasu  powodowanego  pracą
ciężkiego sprzętu budowlanego i środków transportowych, wzrost emisji spalin silnikowych. 

42



VII. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym           
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakie 
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 
dokumentu.

Przy  sporządzaniu  zmiany „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
gminy Pińczów” miały zastosowanie cele ochrony środowiska określone w następujących aktach prawnych
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym: 

 Konwencja  ramsarska   –  układ  międzynarodowy  dotyczący  ochrony  przyrody  podpisany
2  lutego  1971  r.,  którego  celem  jest  ochrona  i  utrzymanie  w  niezmienionym  stanie  obszarów
określonych  jako  „wodno  –  błotne”.  Szczególnie  chodzi  o  populacje  ptaków  wodnych
zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG   z dnia 21 maja1992 r. (Dyrektywa Siedliskowa) oraz  Dyrektywa Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia1979 r. (w sprawie ochrony dzikich ptaków).
Głównym  celem  Dyrektyw  jest  konieczność  przyczynienia  się  do  zapewnienia  różnorodności
biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny, fory i ptaków na europejskim
terytorium państw członkowskich. Niemniej jednak działania podejmowane zgodnie z dyrektywami
powinny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne.

 Strategia Lizbońska   – przyjęta na szczycie Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000, uzupełniona na
szczycie Rady Europy w Goteborgu w czerwcu 2001r. Głównym celem „strategii” jest stworzenie na
obszarze Unii najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy
zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającą spójność społeczną. Osiągnięcie tego
celu  nie  musi  odbywać  się  kosztem  degradacji  środowiska  naturalnego  i  musi  być  zgodne  ze
zrównoważonym rozwojem.

 Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG   z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – dyrektywę niniejszą stosuje się
do oceny skutków środowiskowych tych przedsięwzięć publicznych i prywatnych, które mogą mieć
znaczący wpływ na środowisko.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy   nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.  
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i  programów na środowisko, celem dyrektywy jest
zapewnienie  wysokiego  poziomu  ochrony  środowiska  i  przyczynienia  się  do  uwzględnienia
aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania
stałego rozwoju, poprzez zapewnienie,  że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena
wpływu  na  środowisko  niektórych  planów  i  programów,  które  potencjalnie  mogą  powodować
znaczący wpływ na środowisko.

 Decyzja  1600/2002/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy   z  dnia  22  lipca  2002  r.
ustanawiająca  szósty  wspólnotowy  program  działań  w  zakresie  środowiska  naturalnego  –
VI Program Działań na Rzecz Środowiska.
Program  ten  stanowi  podstawę  dla  wymiaru  ochrony  środowiska  europejskiej  strategii  stałego
rozwoju i przyczynia się do włączenia problemów ochrony środowiska do wszystkich polityk wspól-
noty,  między  innymi  poprzez  określenie  priorytetów  ochrony  środowiska  dla  strategii.   
W szczególności program ten ma na celu:

 podkreślenie znaczenia zmiany klimatu,
 ochronę,  zachowanie,  odbudowę  i  rozwijanie  funkcjonowania  systemów  naturalnych,

siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i fory,
 przyczynianie się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli

poprzez  zapewnienie  środowiska  naturalnego,  w  którym  poziom  zanieczyszczenia
nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i  środowiska naturalnego oraz
poprzez zachęcanie do stałego rozwoju urbanizacyjnego,
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 lepszą  wydajność  zasobów  oraz  zarządzanie  zasobami  i  odpadami  mając  na  celu
zapewnienie, że spożycie odnawialnych i nieodnawialnych zasobów nie przekroczy zdolności
środowiska naturalnego.

 Decyzja  Wykonawcza  Komisji  (UE)  2018/43  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia
jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biogeografczny

 obszary Natura 2000 na terenie gminy Pińczów wchodzą w skład kontynentalnego regionu
biogeografcznego, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje
leżące  na  obszarze  Unii  terytorium  Luksemburga  oraz  części  leżących  na  obszarze  Unii
terytoriów Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Polski,
Rumunii,  Słowenii  i  Szwecji  zgodnie  kartą  biogeografczną  zatwierdzoną  dnia
20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy;

 w  kontekście  procesu  zapoczątkowanego  w  1995  r.  niezbędne  są  dalsze  postępy
w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności
biologicznej w Unii;

 wstępny  wykaz  terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na
kontynentalny region biogeografczny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz pierwsze
sześć  zaktualizowanych  wykazów  tych  terenów  zostały  przyjęte  odpowiednio  decyzjami
Komisji 2004/798/WE (2), 2008/25/WE (3), 2009/93/WE (4), 2010/44/UE (5), 2011/64/UE
(6) i decyzjami wykonawczymi 2012/14/UE (7) i2013/23/UE (8). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz
art.  6  ust.  1  dyrektywy  92/43/EWG  zainteresowane  państwa  członkowskie  możliwie
najszybciej,  nie  później  niż  w  ciągu  sześciu  lat,  muszą  wyznaczyć  tereny  wymienione
w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region  biogeografczny,  jako  specjalne  obszary  ochrony,  ustalając  priorytety  w  zakresie
ochrony oraz konieczne działania ochronne;

 wiedza  o  istnieniu  i  rozmieszczeniu  typów  siedlisk  przyrodniczych  i  gatunków  stale  się
rozwija  w  wyniku  nadzoru  prowadzonego  zgodnie  z  art.  11  dyrektywy  92/43/EWG.
W  związku  z  powyższym  oceny  i  wyboru  terenów  na  poziomie  unijnym  dokonano  na
podstawie najlepszych dostępnych informacji;

 zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych
wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy
92/43/EWG pozostaje niepełna, nie można stwierdzić ani kompletności ani niekompletności
sieci Natura 2000 pod względem tych gatunków i siedlisk. W razie konieczności wykaz należy
aktualizować zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG;

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  .
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu.
Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów,
siedlisk przyrodniczych, szczątków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu i zadrzewień.

 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.
Organy  administracji  są  obowiązane  do  udostępniania  każdemu  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie, dotyczące m.in.:

- stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
- emisji i zanieczyszczeń oddziaływujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
-  środków   i   działań,   które  mają  faktycznie  lub  potencjalnie  wpływ  na  poszczególne  elementy

środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
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-  stanu  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  warunków  życia  ludzi  w  zakresie  oddziaływania  na  nie  stanu
środowiska i emisji.

 Strategia: Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko  
Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego BEiŚ w skali kraju, dokument
zawiera:
- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju,
- przystosowanie do zmian klimatu,
- ochronę różnorodności biologicznej.

 Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne cele BEiŚ to:
- zachowanie bogatej różnorodności polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie
wewnątrzgatunkowym,  gatunkowym  oraz  ponadgatunkowym  (ekosystemowym)  wraz  z
umożliwieniem  zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego  kraju,  który  w  sposób  niekonfiktowy
współistnieje z różnorodnością biologiczną,
-  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem  dokonanie  wiarygodnej  oceny  narażenia  społeczeństwa  na
ponadnormatywny  hałas  i  podjęcie  kroków  do  zmniejszenia  tego  zagrożenia  tam,  gdzie  jest  ono
największe.

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu głównymi celami ochrony środowiska ustalonymi na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i lokalnym jest:

 utrzymanie  norm  odnośnie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  określonych  
w przepisach szczególnych,

 utrzymanie  norm  odnośnie  dopuszczalnych  poziomów  zanieczyszczenia  atmosferycznego  
w środowisku określonych w przepisach szczególnych,

 ochrona terenów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną,
 ochrona oraz tworzenie nowych obszarów natura 2000,
 ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej,
 ochrona krajobrazu, środowiska naturalnego oraz wód gruntowych i powierzchniowych.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na terenie miasta i gminy Pińczów.

Jak wynika z bazy ocen GDOŚ na terenie miasta i gminy Pińczów w 2017 roku prowadzone było jedno
postępowanie dotyczące przedsięwzięcia mogąco zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dotyczyło
ono stacji demontażu pojazdów w miejscowości Stara Zagość.

Ponadto, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
prowadzili  postępowania  w sprawie  uzyskania  decyzji  środowiskowych  dla  następujących  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie miasta i gminy Pińczów w latach 2014-2017:

1) przebudowa drogi gminnej Sadek – Kozubów,
2) rekultywacja  terenu  składowiska  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w miejscowości

Skrzypiów, gmina Pińczów,
3) zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na zakład zbierania, magazynowania

i przetwarzania odpadów i tworzyw sztucznych,
4) umieszczenie  przenośnego  dozującego  olej  napędowy  na  bazie  dwupłaszczowego  naziemnego

zbiornika o pojemności 5000 litrów na terenie Kopalni Borków,
5) zbieranie odpadów - złomu i metali kolorowych,
6) dalsza  eksploatacja  piasków ze  złoża "Szczypiec  1" w poszerzonych jego granicach,  położonego  

w miejscowości Chruścice, w granicach zachodniej i północnej części działki nr 831,
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7) wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych,
8) wykonanie  urządzenia  wodnego  umożliwiającego  pobór  wód  podziemnych  na  potrzeby

zaopatrzenia zbiorowego mieszkańców za pośrednictwem wodociągu komunalnego,
9) budowa hali wraz z budynkiem biurowo – socjalnym,
10) dalsze wydobywanie piasków ze złoża "Szczypiec 2" w poszerzonych jego granicach,
11) realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych,
12) wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Włochy I",
13) budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
14) budowa hali magazynowej wysokiego składowania w Pińczowie,
15) budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
16) zmiana lasu na użytek rolny na działkach o nr ewid. 538 i 539, obręb Marzęcin, gm. Pińczów,
17) budowa obwodnicy Pińczowa,
18) przekształcenie lasu na użytek rolny na działce nr ewid. 513/2 w m. Brzeście gm. Pińczów,
19) zmiana lasu na użytek rolny na działkach nr ewidencyjny 163 i  164 położonych w miejscowości

Bogucice Drugie gmina Pińczów.

Z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  na  terenie  gminy  planowane  inwestycją  mogące  znacząco
oddziaływać na środowisko służą: zapatrzeniu ludności  w wodę, uporządkowaniu gospodarki  odpadami,
rozwojowi  infrastruktury  technicznej  oraz  układu drogowego,  dotyczą  zmiany lasu na użytek rolny  oraz
dotyczą realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Z analizy decyzji środowiskowych dla ww. przedsięwzięć można wyciągnąć następujące wnioski.

Rekultywacja  terenu  składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  miejscowości
Skrzypiów,  nie  będzie  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na  cele  ochrony  obszaru  Natura  2000,  w tym
w szczególności  na  stan siedlisk  przyrodniczych,  siedlisk  gatunków roślin  i  zwierząt,  gatunki  dla  których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi
obszarami. 
Po zrekultywowaniu składowiska ilość powstających odcieków będzie miała tendencję malejącą z uwagi na
wykonanie na ukształtowanej bryle składowiska okrywy rekultywacyjnej z warstwą uszczelniającą i odcięcie
dopływu wód opadowych do złoża odpadów. Ponadto prowadzony będzie monitoring wód odciekowych
oraz  wód  podziemnych.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  zagraża  osiągnięciu  celów  środowiskowych  dla
jednolitych części wód.

Na etapie przebudowy drogi gminnej Sadek – Kozubów należy spodziewać się uciążliwości związanych
z  emisją  zanieczyszczeń  do  powietrza,  hałasu.  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  nastąpi  okresowe
zwiększenie emisji spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz pylenie z terenów objętych pracami
budowalnymi.  Oddziaływanie na etapie realizacji  przedsięwzięcia nie będzie powodowało długotrwałych
uciążliwości. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń transport materiałów sypkich odbywał się będzie
z zastosowaniem środków zabezpieczających przed pyleniem. Emisja hałasu w fazie budowy będą miały cha-
rakter  okresowy.  W bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji  występuje  pojedyncza,  rozproszona zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych prace budowlane odbywać się
będą między godzinami 6.00 a 22.00.  

Zmiana lasu na użytek rolny na części działek o nr ewid. 538 i 539 w obrębie Marzęcin nie narusza
zakazów ustanowionych w OCHK. Nie  przewiduje  się likwidowania i  niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych  i  nadwodnych,  gdyż  powyższe  zamierzenie  zlokalizowane  jest  na  gruncie  oznaczonym
w  ewidencji  jako  leśny.  W  celu  uniknięcia  niszczenia  nor,  legowisk,  innych  schronień  i  miejsc  rozrodu
zwierząt wskazane jest przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków.   
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Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 2 dla potrzeb
awaryjnego ujęcia wody, na ujęciu Grodzisko, eksploatowanym do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców
Pińczowa do głębokości 60,0 m o wydajności Q=85 m3/h w m. Pińczów nie spowoduje istotnego wpływu
na  szatę  roślinną,  miejsca  stałego  pobytu  zwierząt  i  ich  tras  migracji.  Inwestycja  nie  narusza  zakazów
obowiązujących w OCHK.

Zmiana lasu na użytek rolny na działkach ewidencyjnych nr 163 i 164 położonych w miejscowości
Bogucice Drugie nie powinna znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska,
w tym szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunków obszarów
Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

RDOŚ  w  Kielcach  uzgodnił  warunki  środowiskowe  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  zmianie
sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych na potrzeby stacji demontażu po-
jazdów w miejscowości Pińczów. RDOŚ w Kielcach ustalił, że w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego
przed zanieczyszczeniem, na czas prowadzenia prac budowlanych należy zorganizować plac budowy i jego
zaplecze  na  terenie  utwardzonym  i  szczelnym,  korzystać  z  sprawnego  sprzętu,  a  ewentualne  wycieki
ropopochodnych  neutralizować  sorbentami.  Ponadto,  budynek  stacji  posiadał  będzie  uszczelnione
i utwardzone posadzki wyposażone w system zbierania wód.  

W  przypadku  przedsięwzięcia  polegającego  na  zbieraniu  odpadów,  segregowaniu  oraz  ich
przeładowywaniu  w  celu  uzyskania  ekonomicznie  uzasadnionej  parti  transportowej  odpadów  przy
ul.  Nowowiejskiej  w  Pińczowie,  RDOŚ  w  Kielcach  ustalił,  że  realizacja  przedsięwzięcia  będzie  polegała
na wykonaniu prac remontowo-budowlanych wewnątrz hali oraz wykonaniu wiaty na utwardzonym placu.
W  obrębie  sektora  odpadów  niebezpiecznych  powstanie  stanowisko  do  przeładunku  odpadów
niebezpiecznych,  ciekłych  oraz  odorotwórczych.  Stanowisko  zostanie  wyposażone  w  odciąg  miejscowy
podłączony do fltra z węgla aktywnego. 

W trakcie realizacji zostanie wykonany zbiornik odparowujący na wody opadowe i ścieki przemysłowe
oraz  separator  substancji  ropopochodnych,  mający  za  zadanie  podczyszczanie  wód  oraz  ścieków
przemysłowych z terenu punktu zbierania pojazdów.

Podczas użytkowania przedsięwzięcia emisja hałasu do środowiska będzie związana z pracą wentyla-
tora  odciągu  zainstalowanego  wewnątrz  hali  oraz  z  poruszaniem  się  po  terenie  zakładu  samochodów
osobowych i samochodów ciężarowych przywożących i wywożących odpady. Emisja hałasu będzie występo-
wała jedynie w porze dnia.

Z terenu inwestycji nie będą odprowadzane do wód i do ziemi zarówno ścieki bytowe, przemysłowe
jak i wody opadowo-roztopowe.

W  przypadku  inwestycji  dotyczącej  budowie  stacji  paliw  w  obrębie  3  w  mieście  Pinczów,  RDOŚ
w Kielcach ustalił, że zaopatrzenie wodę dla przedmiotowej inwestycji będzie następować z miejskiej sieci
wodociągowej. Powstające ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe  z  terenów  szczelnych  stacji,  poprzez  odwodnienie  liniowe  zostaną  skierowane  do  separatora
zanieczyszczeń ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem o przepustowości dobranej tak aby jakość
ścieków  nie  przekraczała  dopuszczalnych  stężeń  zanieczyszczeń  i  odprowadzane  będą  wraz  z  wodami
opadowymi do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Funkcjonowanie  stacji  paliw  wiąże  się  z  emisją  hałasu  z  następujących  źródeł:  dystrybutory,
klimatyzatory i wentylatory oraz emisją z samochodów. Powyższe źródła hałasu będą oddziaływać na klimat
akustyczny tylko w porze dziennej. Jak wynika z raportu ooś, funkcjonowanie stacji nie będzie powodowało
przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na granicach najbliższych terenów chronionych akustycznie.
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.
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Również w przypadku realizacji stacji paliw w obrębie 3 w mieście Pinczów, RDOŚ w Kielcach ustalił
warunki  środowiskowe  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Z  analizy  dokumentacji  wynika,  że
zaopatrzenie  wody  następować  będzie  z  miejskiej  sieci  wodociągowej.  Ścieki  przemysłowe  skierowane
zostaną  do  separatora.  Funkcjonowanie  stacji  paliw  wiąże  się  z  emisją  hałasu  z  następujących  źródeł:
dystrybutory,  klimatyzatory  i  wentylatory  oraz  emisją  z  samochodów.  Powyższe  źródła  hałasu  będą
oddziaływać na klimat akustyczny tylko w porze dziennej. Jak wynika z raportu ooś, funkcjonowanie stacji
nie będzie powodowało przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na granicach najbliższych terenów
chronionych akustycznie. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.
 

W latach 2011-2018  RDOŚ w Kielcach  uzgodnił  warunki  środowiskowe dla  trzech odcinków dróg
publicznych: obwodnicy Pińczowa i dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 766.

W przypadku obwodnicy Pińczowa wody opadowe i roztopowe z terenu drogi oraz do niej przyległych
odprowadzane będą przede wszystkim powierzchniowo do rowów przydrożnych szczelnych, umocnionych
i trawiastych oraz za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami do kanalizacji deszczowej. Oceniono, że nie
przewiduje  się  aby  budowa  obwodnicy  spowodowała  wystąpienie  zmian  stanu  wody  na  gruncie,
wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania
i odprowadzania ścieków przemysłowych.

Zanieczyszczenie  powietrza  na  etapie  realizacji,  będzie  stanowiło  uciążliwość  o  charakterze
okresowym.  W  celu  zminimalizowania  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  oraz  wtórnej  emisji
zanieczyszczeń  pyłowych,  plac  budowy  i  teren  prowadzonych  prac  należy  utrzymywać  w  stanie
ograniczającym pylenie,  a  w przypadku pogody suchej  i  wietrznej  stosować zraszanie.  Na etapie  oceny
oddziaływania na środowisko ustalono środki  minimalizujące w zakresie emisji  hałasu. RDOŚ w Kielcach
ustalił, że budowa obwodnicy Pińczowa nie wiąże się z wpływem na realizację celów działań ochronnych dla
siedlisk  przyrodniczych, gatunków roślin i  zwierząt  ustalonych w planach zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Nidziańska i Dolina Nidy.

VIII. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe           
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmioty ochrony obszaru natura 2000
oraz integralność tego obszaru oraz na środowisko a także na pozostałe elementy                  
i komponenty środowiska.
W  niniejszej  prognozie  zaproponowano  aby  opisać  oddziaływania  uwzględniając  proponowane

przeznaczenia terenu. Oddzielny rozdział poświęcono oddziaływaniu projektu ustaleń studium na obszarowe
formy ochrony przyrody.

Dla terenów wyłączonych spod zabudowy lub o ograniczonych możliwościach zabudowy oznaczonych 
symbolami:

 Tereny zieleni nieurządzonej – ZN
 Tereny zieleni publicznej – ZP, ZP1
 Tereny ogródków działkowych – ZD
 Tereny istniejących cmentarzy – ZC
 Tereny planowanych cmentarzy – ZC1
 Tereny rolne – R
 Tereny istniejących lasów – ZL
 Tereny zalesień – ZL2
 Tereny wód śródlądowych – WS, WS1 
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prognozuje się następujące oddziaływania: 

Różnorodność 
biologiczna
Zwierzęta,
Rośliny

Bezpośredni, stały, pozytywny wpływ przyniesie zachowanie istniejących form ochrony
przyrody  (obszary Natura 2000, park krajobrazowy) i zachowanie istniejących terenów
zwartych kompleksów leśnych bez możliwości zmiany ich przeznaczenia na cele nieleśne
i wprowadzania nowej zabudowy.

Ludzie Pozytywny wpływ długoterminowy, bezpośredni i stały będzie miało zachowanie terenów
biologicznie  czynnych.  Pozytywnym,  długoterminowym  wpływem  będzie  utrzymanie
bądź  poszerzenie  terenów zieleni  publicznej  o  terenów ogródków działkowych.  Są  to
tereny umożliwiające mieszkańcom gminy Pińczów uprawianie rekreacji.

Woda Pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie
zachowanie  terenów  biologicznie  czynnych,  co  minimalnie  wspomoże  zasilanie  wód
gruntowych przez wody opadowe. 

Powietrze Pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i stałym będzie zachowanie
dużych  terenów  biologicznie  czynnych,  co  będzie  sprzyjało  oczyszczaniu  powietrza
atmosferycznego.

Powierzchnia 
ziemi

Pozytywnym oddziaływaniem będzie utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej i nie 
przekształcanie tych terenów pod zabudowę,

Krajobraz Pozytywne  oddziaływanie  długoterminowe,  bezpośrednie  i  stałe  będzie  związane  
z utrzymaniem i urządzeniem terenów zielonych, co wpłynie na jakość krajobrazu. 

Klimat Pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie
pozostawianie znacznych terenów biologicznie czynnych i nasadzenie drzew, co będzie
sprzyjało zachowaniu optymalnych warunków topoklimatycznych.

Zasoby 
naturalne

Pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne  jako  dobro  naturalne  będzie  zachowanie  znacznych  terenów  biologicznie
czynnych, gdzie wody opadowe będą swobodnie mogły zasilać warstwy wodonośne. 

Zabytki Brak oddziaływań.
Dobra naturalne Oddziaływanie pozytywne, stałe i długoterminowe, jako miejsca pracy oraz wypoczynku. 

Dla terenów przeznaczonych pod:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN
Tereny zabudowy ośrodków wiejskich – M
Tereny zabudowy miejskiej -Mm
prognozuje się następujące oddziaływania:

Różnorodność 
biologiczna
Zwierzęta,
Rośliny

Pozytywnym,  długoterminowym,  pośrednim  oddziaływaniem  stałym  będzie  ustalenie
odpowiedniego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane  
z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej dodatkowej
lub wymiana istniejącej  zabudowy – w wyniku prac  budowlanych zostanie  zniszczona
częściowo  szata  roślinna  (która  następnie  może  zostać  częściowo  odbudowana  jako
urządzona,  ogrodowa,  przydrożne pasy zieleni  po zakończeniu procesu budowlanego),
prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to
zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na
istniejący stan zagospodarowania przestrzeni.

Oddziaływaniem  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane  
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w wyniku dopuszczenia realizacji zabudowy i uciążliwości akustyczne z nimi związane, co
będzie powodowało płoszenie zwierząt (zwłaszcza ptaków). 

Ludzie Oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie  zmniejszenie  terenów
otwartych  i  biologicznie  czynnych  co  wpłynie  w  niewielkim  stopniu  na  topoklimat
szczególnie na nagrzewanie i wilgotność powietrza. 

Pozytywnym,  stałym,  długotrwałym  oddziaływaniem  jest  ustalenie  ochrony  przed
hałasem  komunikacyjnym  i  przemysłowym,  co  zapobiec  ma  przyszłym  konfiktom
związanym z zagospodarowaniem terenu. 

Stałym, pozytywnym oddziaływaniem ustaleń zmiany Studium będzie  poprawa jakości
życia, dostępność do nowych usług i przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania.

Woda Oddziaływaniem  długoterminowym  i  stałym  będzie  zwiększenie  powierzchni
nieprzepuszczalnych co będzie powodowało ograniczenie infltracji, odwadnianie terenu
i  okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych, choć z racji na brak
zwartości zabudowy może to być niezauważalne.

Oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  przyrost  zabudowy,
co zwiększy  zapotrzebowanie  na  wodę,  a  co za  tym idzie  pośrednio przyczyni  się  do
minimalnego obniżania poziomu wód podziemnych.

Pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe
podłączenie wszystkich terenów do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację
indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód.

Powietrze Lokalne,  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  zanieczyszczeń  powietrza  (  oddziaływanie
bezpośrednie,  krótkoterminowe),  wiążące  się  ze  wzrostem  natężenia  ruchu
samochodowego  i  ilością  domów  (będących  emitorami  szczególnie  w  sezonie
grzewczym),  a  także  placów  budowy.  Nie  powinno  jednak  dojść  do  przekroczenia
dopuszczalnych norm.

Powierzchnia 
ziemi

Oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej warstwy ziemi opisywanego obszaru związane głównie z wykopami pod
fundamenty nowych budynków (prace te nie będą naruszać głębokich warstw podłoża).

Okresowe,  lokalne  oddziaływanie  może  być  związane  z  gromadzeniem  ścieków
komunalnych  w  nieszczelnych  bezodpływowych  zbiornikach.  Problem  ten  zostanie
rozwiązany z chwilą podłączenia nowej zabudowy do istniejącej/planowanej kanalizacji
sanitarnej.

Krajobraz Pozytywny  skutek  długoterminowy  bezpośredni  będzie  się  wiązał  z  zastosowaniem
określonych  w  Studium  warunków  dotyczących  kształtowania  i  lokalizacji  zabudowy,
zagospodarowania terenu. 

Oddziaływaniem stałym i  bezpośrednim będzie pojawianie się obiektów kubaturowych
w niezabudowanych dotychczas przestrzeniach - ich skala i rodzaj oddziaływania związany
będzie z indywidualnym zagospodarowaniem poszczególnych działek.

Klimat Zmiany w klimacie lokalnym będą minimalne i nieodczuwalne dla człowieka i ograniczą
się do zmiany warunków termiczno – wilgotnościowych.

Oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie  zmniejszenie  terenów
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biologicznie  czynnych  co  wpłynie  w  niewielkim  stopniu  na  topoklimat-  szczególnie
nagrzewanie  i  wilgotność  powietrza.  Podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek
emisji  ciepła  antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  
i przyrostu powierzchni sztucznych powodujących podwyższenie temperatury radiacyjnej
podłoża będzie mało istotne. 

Zasoby 
naturalne

Nie przewiduje się oddziaływań.

Zabytki Nie przewiduje się oddziaływań.

Dobra 
materialne

Nie przewiduje się oddziaływań.

Dla terenów przeznaczonych pod:
Tereny zabudowy usługowej – U, U1
Tereny usług sportu i rekreacji – US
Tereny usług turystycznych – UT
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – PU
Tereny zabudowy produkcyjnej – P
Tereny instalacji fotowoltaicznych – PF
prognozuje się następujące oddziaływania:

Różnorodność
biologiczna
Zwierzęta,
Rośliny

Pozytywnym,  długoterminowym,  pośrednim  oddziaływaniem  stałym  będzie  ustalenie
odpowiedniego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane  
z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej dodatkowej
lub wymiana istniejącej  zabudowy – w wyniku prac  budowlanych zostanie  zniszczona
częściowo  szata  roślinna  (która  następnie  może  zostać  częściowo  odbudowana  jako
urządzona,  ogrodowa, przydrożne pasy zieleni  po zakończeniu procesu budowlanego),
prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to
zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na
istniejący stan zagospodarowania przestrzeni; 

Lokalne,  bezpośrednie  zubożenie  lub  zlikwidowanie  istniejącej  roślinności  w  miejscu
powstania nowych obiektów kubaturowych. 

Oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim, stałym dla zwierząt będzie wydzielanie
działek budowlanych i ich ogradzanie, co znacznie zmniejszy możliwość migracji zwłaszcza
dla większych ssaków; 

Oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane  
w wyniku dopuszczenia realizacji zabudowy i uciążliwości akustyczne z nimi związane, co
będzie powodowało płoszenie zwierząt (zwłaszcza ptaków). 

Ludzie Oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie  zmniejszenie  terenów
otwartych  i  biologicznie  czynnych  co  wpłynie  w  niewielkim  stopniu  na  topoklimat
szczególnie na nagrzewanie i wilgotność powietrza; 

Pozytywnym,  stałym,  długotrwałym  oddziaływaniem  jest  ustalenie  ochrony  przed
hałasem  komunikacyjnym  i  przemysłowym,  co  zapobiec  ma  przyszłym  konfiktom
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związanym z zagospodarowaniem terenu 

W  studium  nie  dopuszcza  lokalizacji  zakładów  o  zwiększonym  czy  też  dużym  ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Woda Oddziaływaniem  długoterminowym  i  stałym  będzie  zwiększenie  powierzchni
nieprzepuszczalnych co będzie powodowało ograniczenie infltracji, odwadnianie terenu i
okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych, choć z racji na brak
zwartości zabudowy może to być niezauważalne; 

Oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i  stałym będzie przyrost  zabudowy,  co
zwiększy  zapotrzebowanie  na  wodę,  a  co  za  tym  idzie  pośrednio  przyczyni  się  do
minimalnego obniżania poziomu wód podziemnych; 

Powietrze Lokalne,  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  zanieczyszczeń  powietrza  (negatywne
oddziaływanie  bezpośrednie,  krótkoterminowe),  wiążące  się  ze  wzrostem  natężenia
ruchu  samochodowego  i  ilością  domów  (będących  emitorami  szczególnie  w  sezonie
grzewczym), a także placów budowy. 

Powierzchnia
ziemi

Oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej warstwy ziemi opisywanego obszaru związane głównie z wykopami pod
fundamenty nowych budynków (prace te nie będą naruszać głębokich warstw podłoża); 

Oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację
będą  wszelkie  roboty  ziemne  związane  z  budową  budynków  szczególnie  
z kondygnacjami podziemnymi (podpiwniczeniami) lub sieci potrzebnej im infrastruktury 

Krajobraz Pozytywny  skutek  długoterminowy  bezpośredni  będzie  się  wiązał  z  zastosowaniem
określonych  w  Studium  warunków  dotyczących  kształtowania  i  lokalizacji  zabudowy,
zagospodarowania terenu; 

Oddziaływaniem stałym i bezpośrednim będzie pojawianie się obiektów kubaturowych  
w niezabudowanych dotychczas przestrzeniach - ich skala i rodzaj oddziaływania związany
będzie z indywidualnym zagospodarowaniem poszczególnych działek. 

Klimat Zaliczane  do  skumulowanych  zmiany  w  klimacie  lokalnym  będą  minimalne  
i  nieodczuwalne  dla  człowieka  i  ograniczą  się  do  zmiany  warunków  termiczno  -
wilgotnościowych i minimalnie anemologicznych; 

Oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie  zmniejszenie  terenów
biologicznie  czynnych  co  wpłynie  w  niewielkim  stopniu  na  topoklimat-  szczególnie
nagrzewanie  i  wilgotność  powietrza.  Podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek
emisji  ciepła  antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  
i przyrostu powierzchni sztucznych powodujących podwyższenie temperatury radiacyjnej
podłoża będzie mało istotne. 

Nowe obiekty kubaturowe wpłyną też w mikroskali na warunki przewietrzania terenu,  
a powierzchnie sztuczne zmienią nagrzewanie podłoża, co będzie oddziaływaniem stałym
lub czasowym; 

Zasoby
naturalne

Brak oddziaływań.

Zabytki Brak oddziaływań.
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Dobra naturalne Brak oddziaływań.

Na  terenach  przeznaczonych  pod  składowisko  odpadów,  elektrownie  wykorzystujące  odnawialne
źródła energii, eksploatacji surowców (PG), obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (RU) będą mogły
powstać  nowe  przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  które  będą  podlegały
indywidualnej ocenie wpływu danej inwestycji na środowisko.

Według Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego na lata 2016-2022 składowisko odpadów komunalnych „Skrzypiów” w gminie Pińczów
– przeznaczone jest do rekultywacji.

8.2. Wpływ ustaleń projektu zmiany studium gminy Pińczów na formy ochrony przyrody

Na terenach  Szanieckiego Parku Krajobrazu,  Nadnidziańskiego Parku Krajobrazu,  Kozubowksiego
Parku  Krajobrazu  wprowadzane  Studium   nowe   tereny   funkcjonalne   mają   następujący  wpływ  na
powyższy obszary:

Szczególne cele ochrony parków krajobrazowych to:
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami fory, fauny i grzybów;

 projekt   Studium   przewiduje   ochronę   chronionych   gatunków   fauny   i   fory    poprzez
uwzględnienie  Obszarów  Parków  Krajobrazowych,  Obszarów  Chronionego  Krajobrazu,  obszarów
Natura 2000, ochronę gruntów organicznych, ochronę zespołów  roślinnych  zapewniających  wysoki
poziom bioróżnorodności  oraz zachowanie zasobów genowych;

2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej;
 projekt   Studium   przewiduje  zachowanie  różnorodności  geologicznej  poprzez  uwzględnienie

obszarów  chronionych  w  tym  ochrony  przed  zabudową  i  niszczeniem  obszarów  krasu  i  rzeźby
lessowej;

3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;
 projekt Studium przewiduje wydobycie kopalin ściśle powiązanych z udokumentowanymi złożami,

obszarami i terenami górniczymi oraz w związku z wydanymi koncesjami oraz przeprowadzonymi do
nich ocenach na środowisko wykazującymi brak negatywnego oddziaływania na środowisko;

 projekt Studium nie dopuszcza niekontrolowanego wydobycia kruszyw;

4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno – błotnych;
 projekt  Studium utrzymuje  istniejące  zbiorniki  oraz  cieki  wodne;
 utrzymuje się także oraz chroni istniejące meandry rzek;

5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 projekt   Studium   przewiduje   ochronę   chronionych   gatunków   fauny   i   fory    poprzez

uwzględnienie  Obszarów  Parków  Krajobrazowych,  Obszarów  Chronionego  Krajobrazu,  obszarów
Natura 2000, ochronę gruntów organicznych, ochronę zespołów  roślinnych  zapewniających  wysoki
poziom bioróżnorodności  oraz zachowanie zasobów genowych;

 lokalizacja nowej zabudowy oraz infrastruktury zlokalizowana jest poza stanowiskami chronionymi
i  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  chronione  rośliny  i  zwierzęta,  także  urządzenia
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wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW nie będą miały
wpływu na stanowiska chronione, ponieważ ich lokalizacja przewidziana jest  poza stanowiskami
chronionymi;

6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych;

 projekt   Studium   przewiduje   ochronę   chronionych   gatunków   fauny   i   fory    poprzez
uwzględnienie  Obszarów  Parków  Krajobrazowych,  Obszarów  Chronionego  Krajobrazu,  obszarów
Natura 2000, ochronę gruntów organicznych, ochronę zespołów  roślinnych  zapewniających  wysoki
poziom  bioróżnorodności  oraz zachowanie zasobów genowych;

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;
 projekt  Studium  zachowuje  oraz  ustanawia  ochronę  nad  wszystkimi  obiektami  zabytkowymi

wpisanymi  do  poszczególnych  rejestrów,  w  tym  zabytków,  gminnej  ewidencji  zabytków,
wyszczególnia oraz ustala ochronę miejscom pamięci narodowej, zgodnie z zapisami Studium;

 w  projekcie  studium  przy  planowaniu  rozwoju  przestrzennego  za  priorytet  uznaje  się  ochronę
terenów  o  wartościach  przyrodniczych,  krajobrazowych  oraz  terenów  istotnych  dla  zachowania
bioróżnorodności, w tym ochronę przed niekontrolowaną zabudową oraz użytkowaniem;

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu;
 projekt  Studium  zapewnia  przekształcenia  i  rozwój  środowiska  kulturowego  w  kierunku

kształtowania  ładu  przestrzennego  i  harmonii  ze  środowiskiem  naturalnym,  otaczającym
krajobrazem, jako niezbędnego czynnika jakościowego środowiska życia człowieka;

 zapisy Studium ustalają zapisy dotyczące parametrów zabudowy, w celu wkomponowania zabudowy
w lokalne uwarunkowania oraz krajobraz;

 projekt Studium ponadto wskazuje, że do przyszłego miejscowego planu zagospodarowania miasta
i gminy wskazane jest sporządzenie katalogu lokalnych form architektonicznych, który powinien być
stosowany do przyszłych planów lokalnych i dokumentacji technicznej. Plany te winny szczegółowo
określić  warunki  kształtowania  zabudowy w celu  zapewnienia  twórczej  ewolucji  lokalnych  form
architektonicznych;

9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnografcznych;
 projekt  Studium  zachowuje  oraz  ustanawia  ochronę  nad  wszystkimi  obiektami  zabytkowymi

wpisanymi  do  poszczególnych  rejestrów,  w  tym  zabytków,  gminnej  ewidencji  zabytków,
wyszczególnia oraz ustala ochronę miejscom pamięci narodowej, zgodnie z zapisami Studium;

 w  projekcie  studium  przy  planowaniu  rozwoju  przestrzennego  za  priorytet  uznaje  się  ochronę
terenów  o  wartościach  przyrodniczych,  krajobrazowych  oraz  terenów  istotnych  dla  zachowania
bioróżnorodności, w tym ochronę przed niekontrolowaną zabudową oraz użytkowaniem;

 projekt Studium ponadto wskazuje, że do przyszłego miejscowego planu zagospodarowania miasta
i gminy wskazane jest sporządzenie katalogu lokalnych form architektonicznych, który powinien być
stosowany do przyszłych planów lokalnych i dokumentacji technicznej. Plany te winny szczegółowo
określić  warunki  kształtowania  zabudowy w celu  zapewnienia  twórczej  ewolucji  lokalnych  form
architektonicznych;

 Studium określa także zasady kształtowania lokalnego ładu przestrzenno-architektonicznego;

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;
 projekt  Studium ustala  eksponowanie wartościowych dominant architektonicznych i  zachowania

cennych punktów, ciągów i osi widokowych;
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11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz;
 projekt Studium wyznacza strefy ekologiczne jako korytarze ekologiczne, obejmujące tereny zielone,

grunty orne, lasy i wody powierzchniowe położone w dolinie rzeki Nida. Na wymienionym terenie
należy zakazać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, prowadzenia odwodnień bez zgody
odpowiednich organów oraz lokalizacji  miejsc eksploatacji  surowców naturalnych. Ponadto teren
należy  pozostawić  w  użytkowaniu  maksymalnie  zbliżonym  do  naturalnego  z  umożliwieniem
naturalnej  migracji  fory  i  fauny  w  tej  strefe  i  z  zapewnieniem  swobodnego  grawitacyjnego
przepływu powietrza;

 projekt Studium preferuje wielofunkcyjny rozwój ośrodków wiejskich. Miejscowości mogą podlegać
więcej  niż  jednemu kierunkowi  rozwoju,  pod warunkiem zachowania wartości  krajobrazu i  jego
zasobów oraz braku negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

 wydobywanie kopalin ze złoża będzie stanowiło czasową ingerencję w krajobraz – powrót do stanu
pierwotnego nastąpi  po zakończeniu eksploatacji  -  rekultywacja w kierunku pierwotnym (zapisy,
ograniczające  negatywny  wpływ  na  krajobraz  oraz  przywrócenie  do  stanu  pierwotnego  po
zakończeniu eksploatacji złóż).

Na obszarze   parków krajobrazowych   zakazuje się:  
1) realizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów

ustawy z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 w projekcie Studium przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w  sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się: 
-  zabudowa usługowa (w szczególności   szpitale,   placówki  edukacyjne,   kina,   teatry,  obiekty
sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą), ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane
poza  terenami  mieszkaniowymi,  terenami  przemysłowymi,  innymi  terenami  zabudowanymi
i zurbanizowanymi,  terenami  niezabudowanymi o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha
(dla terenów nie objętych miejscowym planem) oraz nie mniejszej niż 2 ha (dla terenów objętych
miejscowym planem) dla parku krajobrazowego - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie
się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną
do  przekształcenia  w  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia. Dla  zabudowy  U,  w  projekcie  Studium,
ustalono minimalny procent terenów biologicznie czynnych 5%, dla terenów U1 - 20%, US - 20%, UT
– 50%. W związku z powyższym maksymalna rzeczywista powierzchnia terenu zajętą przez obiekty
budowlane  oraz  pozostałą  powierzchnię  przeznaczoną  do  przekształcenia  w  wyniku  realizacji
przedsięwzięcia będzie mniejsza w stosunku do wyznaczonej w projekcie Studium całej powierzchni
terenów  funkcjonalnych,  w  zależności  od  lokalnych  uwarunkowań  oraz  powierzchni  działki
budowlanej  od  5%  do  50%.  Analizując  zapisy  całego  projektu  Studium  dotyczące  rozmieszenie
terenów budowlanych przeznaczonych pod funkcje usługowe, tereny o powierzchni mniejszej niż
0,5 ha będą stanowiły większość terenów przeznaczonych pod w/w funkcje. Będą to także tereny
położone  w  obszarach  już  zainwestowanych,  wśród  zabudowy mieszkaniowej.  Są  to  tereny  już
funkcjonujące w związku z czym ich oddziaływanie na przyrodę nie zmieni się w stosunku do stanu
obecnego – wystąpi brak oddziaływania. W Skrzypiowie pod tereny U przeznaczone jest ok. 1,43 ha
– teren ten jest  objęty mpzp,  w związku z  czym nie zachodzi  naruszenie zakazu ustalonego na
obszarze parku krajobrazowego.
Tereny powyżej  2  ha  znajdują  się  w następujących obrębach:  w mieście  Pińczowie,  Bogucicach
Pierwszych i Bogucicach Drugich,  Krzyżanowicach Dolnych, Kozubowie, Bugaju, Gackach-Leszczach
oraz w Starej Zagości.
W  obrębie  miasta  Pińczów  kompleksy  zabudowy  przeznaczone  pod  tereny  usługowe  są
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utrzymaniem terenów już istniejących i funkcjonujących oraz przeznaczonych pod funkcje usługowe
w obowiązujący miejscowym planie. Zostały one także poddane strategicznej ocenie  oddziaływania
na środowisko,  przy  sporządzaniu  miejscowego planu dla  terenu miasta  wraz  z  jego zmianami.
Studium  wprowadza  jedynie  uzupełniania  terenowe  o  funkcji  usługowej,  w  tym  usług  sportu
i  rekreacji,  przy  istniejących  już  obszarach.  Uzupełnienia  nie  przekraczają  lokalnie  powierzchni
dozwolonej zakazami na terenie paku krajobrazowego.
Terenami,  które Studium utrzymuje, zgodnie z mpzp oraz wprowadza poszerzenia jest teren UT
w obrębach  Gacki  i  Leszcze.  W jego  strukturze  ustalonej  w  miejscowych  planach  poszczególne
kompleksy zabudowy wynoszą poniżej 2 ha. Tereny przeznaczone pod zainwestowanie rozdzielone
są  (w  szczegółowych  ustaleniach  mpzp)  terenami  zielonymi  tworzącymi  ciągi  przyrodnicze  oraz
terenami zieleni nieurządzonej o funkcji rekreacyjnej. Poszerzenie tych terenów w Studium będzie
funkcjonowało na podobnej zasadzie przestrzennej, w celu zapewnienia spójności krajobrazowej
i przestrzennej (odpowiednie zapisy znajdują się w  części tekstowej w odniesieniu do dopuszczeń
dla  terenów UT)  a  tereny przeznaczone pod inwestycje  nie  przekroczą  powierzchni  dozwolonej
zakazami na terenie paku krajobrazowego.
Obszary pod funkcje  usługowe w obrębach:  Bogucice Pierwsze,  Bogucice Drugie,  Kozubów oraz
Stara  Zagość  są  terenami  już  wyznaczonymi  w  obowiązującym  studium  i  są  to  tereny
zainwestowane (poza terenem w Bogucicach Drugich). Tereny w Krzyżanowicach Dolnych są także
terenami  zainwestowanymi,  chociaż  nie  są  wyznaczone  w  obowiązującym  studium  –  ich
oddziaływanie na ochronę przyrody parku krajobrazowego w chwili obecnej nie wpływa negatywnie
i  nie ulegnie ona zmianie. Wprowadzenie je niniejszym Studium jest wyłącznie usankcjonowaniem
istniejącej funkcji.
Dla  w/w obrębów nie  przewiduje  się  poszerzania  terenów zabudowy.  W połowie  są  to  tereny
przeznaczone pod funkcje sportu i  rekreacji,  w związku z  czym ich areały są w części  terenami
otwartymi, bez zabudowy kubaturowej. Ze względu na sankcjonowanie istniejącej funkcji usługowej
dla w/w obszarów nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parków
krajobrazowych, w związku z czym możliwe jest zastosowanie odstępstwa od zakazu. Funkcje tych
terenów są zastane i nie ulegną zmianie. Nowym terenem przeznaczonym do zainwestowania jest
teren U, o łącznej pow. ok. 4,5 ha koło zbiornika wodnego w Bogucicach Drugich. Niniejszy teren
w swojej funkcji ma być zagospodarowany luźną zabudową usług rekreacji związanych z relaksem
pośród  zieleni  oraz  ze  zbiornikiem  wodnym  zaprojektowaną  na  podstawie  spójnego  projektu
architektonicznego (jedne właściciel terenu, stworzenie miejsca prestżowego na terenie gminy jako
dopełnienie oferty wypoczynkowej wysokiego standardu – co jest równoznaczne z zachowaniem
wysokich walorów przyrody), w związku z czym nie przewiduje się gęstego zainwestowania, tylko
tereny z pojedynczą zabudową oraz wysokim wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej. Obszar
będzie podzielony na mniejsze podobszary, które nie będą przekraczały wielkości 0,5 ha.

- tereny mieszkaniowe o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha (dla terenów nie objętych
miejscowym planem) oraz nie mniejszej niż 2 ha (dla terenów objętych miejscowym planem) dla
parku krajobrazowego - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu
zajętą  przez  obiekty  budowlane  oraz  pozostałą  powierzchnię  przeznaczoną  do  przekształcenia
w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Dla zabudowy MW, w projekcie Studium, ustalono minimalny
procent  terenów  biologicznie  czynnych  30%,  dla  terenów  Mm  -  10%,  MN  -  30%,  M  –  50%.
W  związku  z  powyższym  po  przeanalizowaniu  poszczególnych  terenów  stwierdza  się,  że
maksymalna  rzeczywista  powierzchnia  terenu  zajętą  przez  obiekty  budowlane  oraz  pozostałą
powierzchnię  przeznaczoną  do  przekształcenia  w  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia będzie  dla
poszczególnych  zespołów  zabudowy  pomniejszona  min.  o  ok.  30  %  (powierzchni  biologicznie
czynnej)  w  stosunku  do  wyznaczonej  w  projekcie  Studium  całej  powierzchni  terenów
funkcjonalnych (tereny zabudowy miejskiej Mm odnoszą się do centrum miasta Pińczów, które jest
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praktycznie w 100% zainwestowane). Dodatkowo zapisy dla terenów MW, Mm, MN i M w swoich
zapisach  przewidują  inne  tereny  niż  pod  zabudowę,  w  tym  pod  tereny  zieleni  publicznej  oraz
izolacyjnej. Średnia powierzchnia działki budowlanej (zalecana) na terenie Polski wynosi 1 000 m2.
Wartość po korekcie związanej z  powierzchnią biologicznie czynną (korekta uśredniona do 30%)
wynosi 700 m2. Analizując zapisy projektu Studium dotyczące rozmieszenie działek budowlanych,
rozczłonowanych  drogami,  kompleksami  zieleni  oraz  po  wyodrębnieniu  terenów  zabudowy
zagrodowej nie związanej z częścią mieszkalną (zabudowę zagrodową należy defniować jako zespół
budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie
jednego podwórza, pełni ona dwie funkcje: miejsce zamieszkania rolnika i miejsce jego pracy), która
przeważa  na  terenie  gminy  (w  większości  jest  to  zabudowa  zagrodowa  istniejąca)  tereny
mieszkaniowe  o  powierzchni  mniejszej  niż  0,5  ha  będą  stanowiły  kompleksy  ok.  7  działek
budowlanych  łącznie,  które  będą  stanowiły  w  głównej  mierze  uzupełnienie  luk  już  istniejącej
zabudowy,  co  nie  narusza  zakazu  ustanowionego  na  terenie  parków  krajobrazowych  (tereny
mieszkaniowe na terenie gminy podzielone są terenami zielonymi, rowami z roślinnością, polami
uprawnymi).  Kompleksy  terenów  mieszkaniowych  na  terenie  parków  krajobrazowych  powyżej
0,5  ha  znajdują  się  w:  mieście  Pińczów,  sołectwie  Skrzypiów,  sołectwie   Pasturka.  Dla  miasta
Pińczów, sołectwa Skrzypiów oraz sołectwa Pasturka funkcjonują obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania  przestzrennego.  Są  one porozdzielane  terenami  zieleni,  drogami  oraz  innymi
formami funkcjonalnymi. Dodatkowo dla poszczególnych kompleksów terenów zawartych w ww.
planach, w tym w mieście Pińczów (dotyczy także terenu Wierciczowa) – została  przeprowadzona
strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko,  która  wykazała  brak  znacząco  negatywnego
wpływu na ochronę przyrody  parku krajobrazowego, w związku czym możliwe jest zastosowanie
odstępstwa od zakazu.
 W związku z powyższym należy zauważyć, że poszczególne kompleksy zabudowy będą ograniczone
powierzchniowo, zgodnie z zapisami studium ( studium nie wnosi nowych wielkopowierzchniowych
terenów  zabudowy  mieszkaniowej,  koncentruje  się  na  już  wyznaczonych  oraz  wprowadza
uzupełnienia  zabudowy),  co  oznacza,  że  nie  zostanie  naruszony  zakaz  na  terenie  parków
krajobrazowych (kompleksy będą wynosiły - do 0,5 ha powierzchni zabudowy oraz maksymalnie do
2 ha w przypadku terenów już objętych miejscowymi planami). Dla kompleksów zabudowy powyżej
2 ha zostały przeprowadzone następujące  strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, przy
sporządzaniu  wcześniejszych  dokumentów  planistycznych  (projekt  Studium  nie  wnosi  na  tych
terenach  nowych  obszarów  większych  niż  ustanowione  zakazami  na  terenach  parków
krajobrazowych, następuje jedynie uzupełnieni istniejącej zabudowy):

 prognozy  oddziaływania  na  środowisko  przeprowadzone  do  zmian  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Pińczów  (XI.2014,  IV.2014,  XII.2014,  IV.2015,
XII.2017)  -  obejmujące  części miasta Pińczów,

 prognoza  oddziaływania  na  środowisko  przeprowadzona  do  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Pasturka  (2018)  -   obejmująca   sołectwo
Pasturka,

które wykazały brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w związku czym możliwe
jest zastosowanie odstępstwa od zakazu.

- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha (dla terenów nie
objętych  miejscowym  planem)  oraz  nie  mniejszej  niż  1  ha  (dla  terenów  objętych  miejscowym
planem)  dla  parku  krajobrazowego  -  przy  czym  przez  powierzchnię  zabudowy  rozumie  się
powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do
przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Dla zabudowy P, w projekcie Studium, ustalono
minimalny procent terenów biologicznie czynnych 10%, dla terenów PU - 10%, PF – 10%. W związku
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z powyższym maksymalna rzeczywista powierzchnia terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie
mniejsza  w  stosunku  do  wyznaczonej  w  projekcie  Studium  całej  powierzchni  terenów
funkcjonalnych -  maksymalnie 90%.  Analizując zapisy projektu Studium dotyczące rozmieszenie
terenów budowlanych przeznaczonych pod funkcje  związane z  produkcją,  tereny o powierzchni
mniejszej niż 0,5 ha znajdują się w głównej mierze w mieście Pińczów. Są to tereny zainwestowane.
W mieście Pińczów znajduje się także znaczna część terenów przeznaczonych pod funkcje P i PU,
które  przekraczają  powierzchnię  1  ha.  Jednakże  dla  całego  miasta  Pińczów,  strategiczne  oceny
oddziaływania  na  środowisko,  wykonane  przy  sporządzaniu  wcześniejszych  dokumentów
planistycznych  takich  mpzp  miasta  Pińczów  wraz  z  jego  zmianami,  wykazały  brak  znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody, szczególnie, że większość tych terenów jest istniejąca.
Na  terenie  miasta  nowym  terenem  pod  zabudowę  PU  jest  poszerzenie  terenu  po  wschodniej
stronie  planowanej  obwodnicy  miasta.  Ze  względu  na  swoje  położenie,  w  obrębie  miasta  oraz
w  niedalekim  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej,  teren  ten  nie  będzie  przeznaczony  pod
produkcję i usługi uciążliwe, mogące oddziaływać negatywnie na środowisko. W obszarze będzie
zakazana lokalizacja inwestycji mogących mieć znaczące lub potencjalnie negatywne oddziaływanie
na środowisko oraz zostaną zastosowane zapisy, które ograniczając negatywne wpływ na krajobraz.
Obszar ten nie będzie znacząco negatywnego wpływał na ochronę przyrody parku krajobrazowego,
w  związku  z  czym  możliwe  jest  zastosowanie  odstępstwa  od  zakazu  ustalonego  dla  parku
krajobrazowego.
Tereny powyżej 0,5 ha i 1 ha na terenach poza miastem znajdują się w obrębach: Bugaj, Kozubów
oraz Stara Zagość. Wymienione tereny są ujęte w obowiązującym studium.  W Starej Zagości teren
ma powierzchnię ok. 4,3 ha i jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie centrum wsi, w którym
zlokalizowane są istniejące usługi  oraz zabudowa mieszkaniowa. Ze względu na swoje położenie
teren ten będzie rozczłonowany na mniejsze podobszary oraz będzie wprowadzony zakaz lokalizacja
inwestycji mogących mieć znaczące lub potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko oraz
zostaną zastosowane zapisy, które ograniczając negatywne wpływ na krajobraz. W związku z czym
nie zostanie naruszony zakaz ustanowiony na terenie parku krajobrazowego. Podobna sytuacja ma
się w Kozubowie, gdzie teren pod produkcję wynosi ok. 4,4 ha i jego usytuowanie jest podobne jak
w  Starej  Zagości.  Jedynym  terenem  położonym  w  znacznej  odległości  od  terenów
zagospodarowanych jest obszar o pow. ok. 2,4 ha w Bugaju. Teren ten graniczy z lasem, w związku z
czym dozwolona zabudowa będzie zlokalizowana minimum 12 m od granicy z lasem. Ze względu na
charakter położenia oraz rodzaj planowanych inwestycji teren ten będzie ewentualnie związany z
gospodarstwami produkcji rolnej, przewiduje się na nim także zakaz lokalizacja inwestycji mogących
mieć znaczące lub potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zostaną zastosowane
zapisy,  które  ograniczając  negatywne  wpływ  na  krajobraz.  W związku  z  powyższymi  zapisami,
rodzajem  produkcji,  związanej  z  produkcją  rolną,  zakazem lokalizacji  obiektów  uciążliwych  dla
środowiska, prowadzenia odwodnień bez zgody odpowiednich organów oraz pozostawienie terenu
w użytkowaniu maksymalnie zbliżonym do naturalnego (z umożliwieniem naturalnej migracji fory
i fauny) oraz zapewnieniem swobodnego grawitacyjnego przepływu powietrza, omawiana funkcja
terenu w danym obszarze nie wpłynie na  cele ochronę parku krajobrazowego.
Nową funkcją wprowadzoną na terenie parku krajobrazowego przez studium jest teren instalacji
fotowoltaicznych  w  Bogucicach  Drugich  o  powierzchni  ok.  20  ha.  Ogniwa  fotowoltaiczne  będą
oddziaływały  na  krajobraz  w  skali  mikro.  Są  to  konstrukcje  stosunkowo  niskie  (najczęściej  nie
przekraczające 3 – 5 m wysokości). Niemniej jednak ze względu na ich stosunkowo gęste ustawianie,
przysłaniają  widok  obserwatorom  znajdującym  się  na  ziemi  na  tej  samej  wysokości.  Jednakże
ogniwa  nie  będą  widoczne  z  perspektywy  człowieka,  ponieważ  lokalizacja  instalacji
fotowoltaicznych  w  Bogucicach  Drugich  z  każdej  strony  otoczona  jest  kompleksami  leśnymi.
Przetwarzanie  energii  słońca  na  energię  cieplną  i  elektryczną  jest  nieszkodliwe  dla  środowiska.
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Energetyka  na  bazie  energii  słonecznej  będzie  miała  pozytywny  stały  wpływ  na  wszystkie
komponenty  środowiska,  szczególnie  na  jakość  powietrza.  Nie  przewiduje  się  oddziaływań
negatywnych  na  poszczególne  elementy  środowiska.  Kolektory  słoneczne  działają  cicho,  bez
wydzielania odpadów, a z punktu widzenia ochrony środowiska są rozwiązaniem prawie idealnym.
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego nie zakłóca stanu środowiska i nie wpływa na
życie  roślin  i  zwierząt.  Na  wyznaczonych  terenach  pod  lokalizacje  farmy  fotowoltaicznej  nie
występują siedliska  gatunków chronionych.  Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej  nie wymaga
naruszenia i przekształcania siedlisk naturalny, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy
zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
Elektrownie  fotowoltaiczne  są  bezobsługowe,  niewymagające  budowy  zaplecza  socjalnego,  ani
infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej.  Dal  farmy  fotowoltaicznej  na  terenie  Bogucic  Drugich
zastosowano także odstępstwo od zakazu dotyczącego realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać  na  środowisko  w  związku  z  wydaną  decyzją  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
nr  OŚiGM.6220.17/ŚR/01/2015  z  dnia  05.08.2015  r.  z  której  wynika,  że  budowa  farmy
fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi nie wiąże się z wycinką
drzew  i  krzewów,  zastosowano  rozwiązania  mające  na  celu  uniknięcia  efektu  odbicia  chmur
i możliwego pomylenia terenu farmy z tafą zbiornika wodnego, ogrodzenie ma być przystosowane
do  możliwości  migracji  roślin  małych  i  średnich  zwierząt.  Teren  ten  nadal  będzie  koszony
i  użytkowany  jako  pastwisko.  W  związku  z  powyższym  przy  lokalizacji  terenów  PF  nie  wystąpi
znacząco negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego.

-  zalesienia  nieużytków  lub  innych  niż  orne  użytków  rolnych -  projekt  Studium  przewiduje
zalesienia  na  obszarach  parków  krajobrazowych,  jednakże  proponowane  zalesienia  są
usankcjonowaniem stanu istniejącego,  czyli  sukcesji  wtórnej  istniejących lasów oraz istniejących
zadrzewień i  zakrzewień  a  także  następuje  zalesianie  ornych  użytków rolnych  o  niskich klasach
bonitacji  gleb,  w  związku  z  czym  przy  wprowadzeniu  zalesień  nie  nastąpi  naruszenie  zakazu
ustalonego na obszarach parków krajobrazowych (brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę
przyrody parku krajobrazowego) ze względu na istniejący charakter pokrycia gleby;

- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km – Nadnidziański
Park  Krajobrazowy przecina  częściowo projektowana trasa  obwodnicy  miasta  Pińczowa.  Przy  jej
planowaniu inwestycji wielką wagę poświęcono elementom ekologicznym: przejściom dla zwierząt,
odwodnieniu pasa drogowego (rowy odwadniające trawiaste,  odcinkami rowy otwarte szczelne,
kanalizacja deszczowa w obszarze skrzyżowań), co zostało szczegółowo przedstawione i omówione
w pkt 8.14. Problematyka obwodnicy Pińczowa. Z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na
cele ustanowione dla parku krajobrazowego, w związku z czym dla terenów przeznaczonych pod
obwodnicę istnieje możliwość zastosowania odstępstwa od zakazu.

-  napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV -
przez gminę Pińczów przebiega istniejąca napowietrzna linia 110 kV. Jest to linia istniejąca, która
jest  eksploatowana.  Ze  względu  na  jej  długotrwałą  obecność,  jej  oddziaływanie  nie  ma
negatywnego wpływu na cele ochrony parku krajobrazowego.  Siedliska  oraz ekosystemy zostały
odtworzone,w  związku  z  czym  nie  nastąpi  naruszenie  zakazu  ustalonego  na  obszarze  parku
krajobrazowego (brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego).

 dla powyższych terenów istnieje możliwość zastosowania odstępstwa od powyższego zakazu : 
1)  terenów  objętych  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których
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przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu
na ochronę przyrody parku krajobrazowego;
2)  terenów  objętych  ustaleniami  projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub
projektów  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których
przeprowadzona  strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego;
3)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura
dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na
ochronę przyrody parku krajobrazowego.

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności  w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

 prace  termomodernizacyjne  oraz  budowlane  muszą  być  wykonywane  poza  okresem  lęgowo  –
rozrodczym ptaków i innych zwierząt;

 wszelkie działania inwestycyjne muszą być dostosowane do ochrony gatunkowej zwierząt;
 podczas lokalizacji nowych funkcji może wystąpić ryzyko naruszenia niniejszego zakazu, dlatego aby

wykluczyć  możliwość  naruszenia  zakazu  wszelkie  działania  związane  z  lokalizowaniem inwestycji
muszą  zapewnić  ochronę  dziko  występujących  zwierząt  np.  poprzez  dostosowanie  prac
budowlanych do okresu lęgowo - rozrodczego;

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

 lokalizacja  nowych  obiektów  budowlanych (z  wyjątkiem  projektowanych  dróg)nie może naruszać
ustanowionego   zakazu,  istniejące   zadrzewienia   śródpolne,   przydrożne   i  nadwodne  należy
w  miarę  możliwości  wkomponowywać  w  projektowane  zagospodarowanie  terenu  w  celu
zapobieżenia ich likwidacji;

 lokalizacja  nowych  obiektów  budowlanych  nie  naruszy  zakazu,  pod  warunkiem  lokalizacji
w  miejscach  wyznaczonych  w  studium  a  uszczegółowionych  w  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego;

 przebieg   projektowanej  sieci   drogowej   przez  tereny leśne oraz  tereny zieleni  nieurządzonej
(z postępującą sukcesją leśną) będzie się wiązał z koniecznością wycięcia drzew rosnących na trasie
projektowanych dróg. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o ochronie  przyrody  wskazany wyżej  zakaz
nie  dotyczy realizacji  inwestycji  celu publicznego (budowa dróg);

4) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie  przyrody  lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

 lokalizacja  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  nie  spowoduje naruszenia
reżimu   wód   powierzchniowych   i   podziemnych,   ponieważ   urządzenia  lokalizowane  są  na
obszarach leżących poza obszarami dolinnymi;

 nowa zabudowa (jej skala i  sposób zagospodarowania terenu) nie spowoduje naruszenia reżimu
wód  powierzchniowych  i   podziemnych,  ponieważ jest   ona  lokowana w  większości  pośród
trenerów  już   zurbanizowanych  oraz  na   obszarach,   na   których   gospodarka   rolna  została
zaniechana;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno
– błotnych;
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 nowe   formy   zagospodarowania   terenów   nie   mają   wpływu   na   likwidację   naturalnych
zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 projekt  Studium  na  obszarach  Parków  Krajobrazowych  nie  przewiduje  wylewania  gnojownicy,

z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową.
 projekt Studium na obszarach Parków Krajobrazowych nie przewiduje prowadzenia chowu i hodowli

zwierząt metodą bezściółkową.

Zakazy, o których mowa wyżej nie dotyczą:

1) terenów  objętych  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gmin  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu
na ochronę przyrody parku krajobrazowego;

2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na
ochronę przyrody parku krajobrazowego;

3) realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  procedura
dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na
ochronę przyrody parku krajobrazowego.

Zgodnie z  art. 17 ust. 2 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r.,  poz.
1614 z późn. zm. ) zakazy, o których mowa w ww. dokumencie, nie dotyczą także:

„1)wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych;
2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3) prowadzenia  akcji  ratowniczej  oraz  działań  związanych  z bezpieczeństwem powszechnym;
4) realizacji  inwestycji  celu  publicznego  w rozumieniu  art.2  pkt 5ustawy z dnia 27marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”

Na obszarze gminy, zgodnie z  art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody,
w granicach Parków Krajobrazowych przewiduje się lokalizacje inwestycji celu publicznego, są to: 

 usprawnienie sieci dróg wojewódzkich, w tym likwidacja „wąskich gardeł” w ruchu poprzez budowę,
przebudowę, remonty, utrzymanie istniejących dróg i obiektów mostowych obejmujące głównie do-
stosowanie parametrów technicznych do wymagań ruchu, budowę systemu obwodnic i bezkolizyj-
nych skrzyżowań, zwiększenia nośności, odnowy nawierzchni, budowy chodników i ścieżek rowero-
wych, zwłaszcza na terenach zabudowywanych;

 modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oraz budowa nowych odcinków dróg gminnych klasy zbior-
czej, lokalnej i dojazdowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

 budowa nowych ścieżek rowerowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
 modernizacja oraz budowa nowych ciągów pieszych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
 budowa nowych oraz modernizacja/rozbudowa istniejących linii elektroenergetycznych SN i nN

oraz stacji transformatorowych SN/nN;
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 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie gazownictwa (stacje
redukcyjno – pomiarowe I°) wraz z rozdzielczą siecią gazową (średniego i niskiego ciśnienia);

 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę
(ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody pitnej) wraz z siecią wodociągową;

 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie oczyszczania ścieków
(w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) wraz z siecią kanalizacyjną (kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej);

 rozwój systemu gromadzenia, wywozu i segregacji odpadów;
 adaptacja i utrzymanie ciągów drenażowych i melioracji wodnych;
 inwestycje związane z ochroną obiektów zabytkowych;
 modernizacja oraz budowa nowych obiektów użyteczności publicznej (administracji lokalnej,

publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek
opiekuńczo - wychowawczych, publicznych obiektów ochrony zdrowia, zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, itp.);

 modernizacja oraz budowa nowych obiektów usług turystycznych i rekreacyjnych (bazy noclegowej,
gastronomicznej itp.);

 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych mieszkań socjalnych;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby rozbudowa i organizacja nowych cmentarzy;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby zakładanie nowej zieleni urządzonej;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych publicznych usług sportu;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych publicznych usług kultury (np. świetlic środo-

wiskowych) i sportu (boiska sportowe);
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa pozostałych urządzeń i obiektów obsługi technicznej

służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Zgodnie z powyższą analizą przyjmuje się, że projektowane Studium nie będzie mieć negatywnego
wpływu  na   ochronę   przyrody   Szanieckiego  Parku Krajobrazu,  Nadnidziańskiego  Parku  Krajobrazu,
Kozubowksiego Parku Krajobrazu.  Ustalenia  Studium  nie  wpływają znacząco  na  zachowanie  istniejących
elementów  środowiska.  Zostają  utrzymane  i wzmocnione  ekosystemy  leśne oraz  zostają zachowane
wszystkie cenne walory środowiska. Ustalenia studium nie będą miały wpływu na ustalenia i cele ochrony
przyrody  ustanowione  na  terenach  Szanieckiego  Parku Krajobrazu,  Nadnidziańskiego  Parku  Krajobrazu,
Kozubowksiego Parku Krajobrazu. 

Istniejące  funkcje  terenów  utrzymają  obecne  funkcje  a  nowowprowadzane  nie  przyczynią  się  do
negatywnego oddziaływania na parki krajobrazowe zlokalizowane na tereniegminy.

Na  terenach  Nadnidziańskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  oraz Kozubowskiego  Obszaru
Chronionego Krajobrazu  ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu;
 projekt Studium ustala zakaz zabudowy na terenach leśnych oraz wprowadza dolesienia w celu

uzyskania ciągłości ekosystemów;

2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów;
 utrzymuje  się  istniejące  korytarze  ekologiczne  poprzez  ustanowienie  w  ich  obrębie  zakazu

zabudowy (tereny leśne oraz zieleni nieurządzonej i izolacyjnej);
 w obrębie Bogucice Pierwsze wprowadzono teren US, który jednak ze względu na zapisy zawarte

w tekście Studium nie przyczyni się do ograniczenia drożności korytarza ekologicznego – Studium
dopuszcza maksymalną powierzchnię zabudowy 50 % dla terenu US ( jest to maksymalny wskaźnik
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dla wszystkich terenów US, co nie oznacza, że wszędzie zostanie on zastosowany), położenie terenu
oraz warunki ekofzjografczne wskazują na wykorzystanie terenu głównie pod tereny usług rekreacji
związanej  z  terenami  zielonymi  i  otwartymi  a  nie  obiektami  kubaturowymi,  w  związku  z  czym
drożność  korytarza  zostanie  utrzymana  i  nie  zostanie  naruszone  działanie  w  zakresie  czynnej
ochrony  ekosystemów;  dodatkowo  wzdłuż  cieku  wodnego  (rowu)  przewiduje  się  zapewnienie
drożność  korytarza  poprzez  zakaz  wprowadzania  zabudowy  i  grodzenia  terenu  wzdłuż  rowu
w odległości 10 m w każdą stronę od osi rowu;

 ochrona  ekosystemów  i  wyjątkowo  cennych  krajobrazów  odbywa  się  także  poprzez  ochronę
obszarów Natura 2000 oraz Parków Krajobrazowych;

3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i haloftowej;
 lokalizacja  nowej  zabudowy oraz infrastruktury  zlokalizowana jest  w wyznaczonych lokalizacjach

i  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  naturalne  stanowiska  roślinności  kserotermicznej
i haloftowej;

4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych;
 nowa zabudowa, w tym sposób zagospodarowania terenu, nie spowoduje naruszenia reżimu wód

gruntowych, ponieważ jest ona lokowana pośród trenerów w większości już zurbanizowanych oraz
nie przewiduje się lokowania zabudowy w terenach zupełnie nowych; 

 większość nowej zabudowy to zabudowa wprowadzana na zasadzie uzupełnienia oraz poszerzania
istniejący terenów obszarów już zainwestowanych;

5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.
 na terenach objętych opracowaniem nie występują  twory i składniki przyrody nieożywionej;

Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zakazuje 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;

 wszelkie działania inwestycyjne muszą być dostosowane do ochrony gatunkowej zwierząt;
 podczas lokalizacji nowych funkcji może wystąpić ryzyko naruszenia niniejszego zakazu, dlatego aby

wykluczyć  możliwość  naruszenia  zakazu  wszelkie  działania  związane  z  lokalizowaniem inwestycji
muszą  zapewnić  ochronę  dziko  występujących  zwierząt  (możliwe  jest  także  zastosowanie
odstępstwa od zakazu, ponieważ nie będzie miało ono negatywnego oddziaływania ze względu na
małą skalę oraz długi czas (rozłożony w czasie) realizacji ustaleń Studium);

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

 lokalizacja  nowych  obiektów  budowlanych  nie  naruszy  zakazu,  pod  warunkiem  lokalizacji
w  miejscach  wyznaczonych  w  studium  a  uszczegółowionych  w  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego;

 ewentualna  punktowa  likwidacja  zadrzewień  nie  będzie  miała  znaczącego  oraz  negatywnego
oddziaływania na obszar objęty Studium w skali całej gminy, w związku z czym można zastosować
odstępstwo od zakazu;
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 w wyniku eksploatacji  złóż  pierwotne walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe terenu zostały  trwale
naruszone,  aczkolwiek  rekultywacja  będzie  miała  na  celu  złagodzenie  skutków  ingerencji
w krajobrazie i przywrócenie terenu do pierwotnego stanu;

 istniejące  zadrzewienia  śródpolne,  przydrożne  i  nadwodne  należy  w  miarę  możliwości
wkomponowywać w projektowane zagospodarowanie terenu;

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;

 nowa zabudowa (jej skala i  sposób zagospodarowania terenu) nie spowoduje naruszenia reżimu
wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  ponieważ  jest  ona  lokowana  pośród  trenerów  już
zurbanizowanych  (uzupełnianie  lub  zasada  poszerzenia  zabudowy)  oraz  nie  przewiduje  się
lokowania zabudowy w terenach nowych poza kompleksami już zainwestowanymi; 

 eksploatacja  kopalin  nie  spowoduje  naruszenia  reżimu  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,
ponieważ jest ona stanem zastałym;

 realizacja budowy farmy fotowoltaicznej nie zmieni stosunków gruntowo - wodnych, a tym samym
wpłynąć  negatywnie  na  wody  powierzchniowe i  podziemne.  Budowa farmy fotowoltaicznej  nie
wymaga  robót  gruntowych  i  wylewania  fundamentów.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie
będzie wiązała się z niwelacją gruntu ani  przenoszeniem mas ziemnych. Ustawienie i  lokalizacja
paneli nie będzie miała wpływu na zatrzymywanie wody z opadów oraz pozwoli na niezakłóconą
infltrację wody;

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
 nowe  formy  zagospodarowania   terenów   nie  spowodują  likwidacji  naturalnych  zbiorników

wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Powyższe zakazy nie dotyczą:
1)  terenów objętych  ustaleniami  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego

gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena
oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  znacząco  negatywnego  wpływu  na  ochronę  przyrody
obszaru chronionego krajobrazu;

2)  terenów  objętych  ustaleniami  projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  projektów
studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  których  przeprowadzona
strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  znacząco  negatywnego  wpływu  na
ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody
obszaru chronionego krajobrazu;

4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz
obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum
30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.

Zgodnie z  art. 24 ust. 2 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r.,  poz.
1614 z późn. zm. ) zakazy, o których mowa w ww. dokumencie, nie dotyczą także:

„....1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
      2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
           powszechnym;
      3) realizacji inwestycji celu publicznego....”
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Na obszarze gminy, zgodnie z  art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody,
w granicach Obszarów Chronionego Krajobrazu przewiduje się lokalizacje inwestycji celu publicznego, są to: 

 usprawnienie sieci dróg wojewódzkich, w tym likwidacja „wąskich gardeł” w ruchu poprzez budowę,
przebudowę, remonty, utrzymanie istniejących dróg i obiektów mostowych obejmujące głównie 
dostosowanie parametrów technicznych do wymagań ruchu, budowę systemu obwodnic i 
bezkolizyjnych skrzyżowań, zwiększenia nośności, odnowy nawierzchni, budowy chodników i ścieżek
rowerowych, zwłaszcza na terenach zabudowywanych;

 modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oraz budowa nowych odcinków dróg gminnych klasy zbior-
czej, lokalnej i dojazdowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

 budowa nowych ścieżek rowerowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
 modernizacja oraz budowa nowych ciągów pieszych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
 budowa nowych oraz modernizacja/rozbudowa istniejących linii elektroenergetycznych SN i nN
 oraz stacji transformatorowych SN/nN;
 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie gazownictwa (stacje
 redukcyjno – pomiarowe I°) wraz z rozdzielczą siecią gazową (średniego i niskiego ciśnienia);
 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę
 (ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody pitnej) wraz z siecią wodociągową;
 modernizacja oraz budowa nowych urządzeń obsługi technicznej w zakresie oczyszczania ścieków
 (w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) wraz z siecią kanalizacyjną (kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej);
 rozwój systemu gromadzenia, wywozu i segregacji odpadów;
 adaptacja i utrzymanie ciągów drenażowych i melioracji wodnych;
 inwestycje związane z ochroną obiektów zabytkowych;
 modernizacja oraz budowa nowych obiektów użyteczności publicznej (administracji lokalnej,
 publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek
 opiekuńczo - wychowawczych, publicznych obiektów ochrony zdrowia, zapewnienia
 bezpieczeństwa publicznego, itp.);
 modernizacja oraz budowa nowych obiektów usług turystycznych i rekreacyjnych (bazy noclegowej,

gastronomicznej itp.);
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych mieszkań socjalnych;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby rozbudowa i organizacja nowych cmentarzy;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby zakładanie nowej zieleni urządzonej;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych publicznych usług sportu;
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa nowych publicznych usług kultury (np. świetlic środo-

wiskowych) i sportu (boiska sportowe);
 modernizacja oraz w miarę potrzeby budowa pozostałych urządzeń i obiektów obsługi technicznej

służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Wydane decyzje o  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na terenach  Obszarów 
Chronionego Krajobrazu, które wykazały brak negatywnego oddziaływania na chronione obszary:

 W dniu 22.03.2017r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.6220.26.śr/01/17 o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali wraz z budynkiem biurowo – socjalnym” w msc.
Bogucice Pierwsze dz. nr ew. 477/1, 477/2, 478, 479/1, 479/2, gmina Pińczów, powiat pińczowski. Obszar ten 
jest oznaczony w studium symbolem PU.

 W dniu 29.05.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał decyzję Nr OŚiGM.6220.03/śr/03/17 o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji piasków ze 
złoża „Szczypiec 1” w poszerzonych jego granicach, położonego w miejscowości Chruścice, w granicach 
zachodniej i północnej części działki nr 831 gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie. W 2006 r. wydano decyzję o 
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środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja złoża piasków 
kwarcowych „Szczypiec I w zachodniej części działki nr 831 w m. Chruścice. 

 W dniu 12.04.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał decyzję Nr OŚiGM.6220.25/śr/02/17 o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji piasków ze 
złoża „Szczypiec 2” w poszerzonych jego granicach, położonego w miejscowości Chruścice, w granicach 
wschodniej części działki nr 831 gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie.

Na terenie Gminy Pińczów zlokalizowane są trzy Obszary Natura 2000:

 Ostoja Nidziańska PLH260003;
 Ostoja Kozubowska PLH260029;
 Dolina Nidy PLB260001;

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na obszarach Natra 2000
zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych,  
a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczony został obszar
Natura 2000. Działania ochronne powinny mieć na celu zachowanie w należytym stanie zasobów przyrody,
przy czym przepisy unijne nie precyzują sposobów, w jaki efekt ochrony ma być osiągnięty. Podstawową
zasadą  obowiązującą  na  obszarach  objętych  siecią  Natura  2000  powinno  być  zachowanie  równowagi
pomiędzy ochroną przyrody, a gospodarką.

Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  realizacja wszelkich planowanych inwestycji na tym obszarze 
i w jego  sąsiedztwie będzie musiała być poprzedzona przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania
na  obszar  Natura  2000,  o  ile  organ  właściwy  do  wydawania  decyzji  wymaganej   przed   rozpoczęciem
realizacji  przedsięwzięcia  stwierdzi  taki  obowiązek  (po  rozważeniu  czy  dane przedsięwzięcie  może
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  obszar  Natura  2000). W przypadku  stwierdzenia możliwego
istotnego negatywnego wpływu na przedmiot ochrony OSOP i  przy  braku przesłanek z  art.  34   ustawy
o ochronie przyrody taka inwestycja nie zostanie zrealizowana.

W związku z wyznaczaniem nowych terenów inwestycyjnych, zwiększy się antropopresja na terenach
gminy. Oddziaływanie na glebę to przede wszystkim zmniejszanie jej powierzchni przez trwałą zabudowę
i infrastrukturę techniczną. Dla roślin szkodliwe są: zbieranie grzybów i jagód oraz organizowana turystyka
i rekreacja. Przy obecnym zainwestowaniu terenów oraz przewidywanych funkcja turystyki i rekreacji w lub
bezpośrednio  przy  chronionych  obszarach,  nie  będzie  miała  znaczącego  wpływu  na  Naturę  2000.
Oddziaływanie  będzie  neutralne.  Nowe   funkcje  terenów  oraz  uzupełnienia  istniejących  terenów
funkcjonalnych  zlokalizowane  są  poza  siedliskami  przyrodniczymi  i  siedliskami  gatunków  będących
przedmiotami  ochrony  w  obszarach  Natura  2000.  Dodatkowo  ustanowiono  pas  buforowy  wolny  od
zabudowy i inwestycji o szerokości minimalnej 25 m od granicy danego siedliska w celu jego ochrony (dla
nowych inwestycji). 

Dla terenu PG w obrębie Chruścice, w dniu 29.05.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał decyzję
Nr OŚiGM.6220.03/śr/03/17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na dalszej
eksploatacji  piasków ze złoża „Szczypiec 1” w poszerzonych jego granicach, położonego w miejscowości  Chruścice,
w granicach zachodniej i północnej części działki nr 831 gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie. W 2006 r. wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja złoża piasków kwarcowych
„Szczypiec I w zachodniej części działki nr 831 w m. Chruścice”. W dniu 12.04.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
wydał  decyzję  Nr  OŚiGM.6220.25/śr/02/17  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia
polegającego  na  dalszej  eksploatacji  piasków  ze  złoża  „Szczypiec  2”  w  poszerzonych  jego  granicach,  położonego
w miejscowości Chruścice, w granicach wschodniej części działki nr 831 gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie. Eksploatacja
piasków ze złoża nie będzie miała negatywnego wpływu na siedlisko traszki grzebieniastej znajdujące się w obszarze
PG, co  zostało  potwierdzone w ww. decyzjach i  ponownie  przytoczone w decyzjach dotyczących projektów robót
geologicznych.  Przedsięwzięcie  nie  będzie  potencjalnie  oddziaływać  na  obszar  chroniony,  gdyż  z  opisu  sposobu
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wykonywania robót wynika, że nie będą one stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W związku z czym
nie wystąpi zagrożenie dla siedliska traszki  grzebieniastej.  Przeznaczenie terenu PG (nastąpią tylko drobne korekty
terenu, nie mające wpływu na obszary chronione),   zgodne jest  ze zmianą Nr  14 w miejscowym planie  ogólnym
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pińczów,  obejmującą  teren  górniczy  i  obszar  górniczy  złoża  piasków
kwarcowych  „Szczypiec”  w  Chruścicach,  uchwaloną  Uchwałą  Nr  VI/47/03  Rady  Miejskiej  w  Pińczowie  z  dnia
28 marca 2003 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 119 z dnia 23.05.2003r., poz. 1076.

Pozostałe  tereny  eksploatacji  kruszyw  są  terenami  istniejącymi  i  funkcjonującymi,  w  związku  z  czym  ich
oddziaływanie będzie neutralne – nie zmieni się w stosunku do istniejącego.

Jedynymi  terenami,  które  mogą  mieć  wpływ na  stan siedliska  to  teren P  na  działkach  o  nr  ew.
101-103, 106-110, 139,140, w obrębie 09, w mieście Pińczów – siedlisko traszki grzebieniastej i błotniaka
łąkowego.  Teren ten położony jest przy trasie wlotowej do miasta Pińczów w sąsiedztwie włączenia do
projektowanej obwodnicy miasta. W obecnym studium oraz obowiązującym miejscowym planie teren ten
przeznaczony jest pod funkcje produkcyjne. Projekt studium utrzymuje tę funkcję. Jest to teren położony
przy terenach produkcyjnych, usługowych i mieszkaniowych – tereny  te stanowią naturalny i jeden możliwy
gospodarczy  kierunek  rozwoju  miasta  –  w  chwili  obecnej  tereny  te  stanowią  przedpole  terenów
inwestycyjnych. Przy realizacji obwodnicy miasta nastąpi naturalna urbanizacja tych obszarów. Zmienią się
warunki  bytowania roślin i  zwierząt  – przy czym należy zauważyć,  że planowana obwodnica miasta jest
nadrzędnym  celem  publicznym  i  stanowi  nadrzędny  społeczny  i  gospodarczy  interes  publiczny.   Przy
planowanej  budowie  obwodnicy  i  zagospodarowaniu  terenów  sąsiadujących  prawdopodobnie  nastąpi
przemieszczenie  się  siedliska  na  inne  tereny  otwarte  i  niezagospodarowane  (znając  wysokie  zdolności
adaptacyjne zwierząt). Zagospodarowanie terenów P nie pogorszy ogólnego stanu siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla
których  ochrony  został  wyznaczony  obszar  Natura  2000  a  przede  wszystkim  nie  pogorszy  integralności
obszaru  Natura  2000  i  jego  powiązań  z  innymi  obszarami.  Teren  ten  został  także  poddany  ocenie
strategicznej w przyjętej prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do obowiązującego mpzp
miasta  Pińczów.  Strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  negatywnego
oddziaływania na środowisko. Miejscowy plan zawiera ustalenia dla tego terenu umożliwiające wymaganą
i oczekiwaną ochronę istniejący zasobów przyrody i  krajobrazu (projekt  Studium utrzymuje funkcję oraz
zapisy dla tego terenu) – nie powoduje istotnych ubytków w obszarach prawnie chronionych w tym obszaru
Natura 2000.

W  Bogucicach  Drugich  przewiduje  się  lokalizację  instalacji  fotowoltaicznych.  Lokalizacja  farmy
fotowoltaicznej zlokalizowana jest  poza siedliskami chronionymi.  Lokalizacja farmy fotowoltaicznej może
powodować kolizje ptaków z panelami fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek
efektu odbicia lustrzanego będą imitowały tafę wody. Nie jest to odbijanie światła słonecznego, przed czym
chronią stosowane obecnie w większości paneli warstwy antyrefeksyjne, tylko odbijanie na zasadzie lustra
elementów  otoczenia,  np.:  chmur.  Z  publikowanych  danych  wynika,  że  odbicie  światła  z  modułów
fotowoltaicznych jest  znacznie mniej  intensywne niż w przypadku innych materiałów i wynosi  mniej  niż
30 %, podczas gdy szyby samochodowe odbijają go ok. 45%. Odbijanie otoczenia na zasadzie efektu lustra
przez szklane lub przezroczyste powierzchnie  jest dobrze rozpoznaną i badaną od wielu lat przyczyną kolizji
wielu  gatunków ptaków,  które  nie  potrafą zidentyfkować takich  powierzchni  jako przeszkody  i  ulegają
kolizjom. Aby zapobiec kolizjom można zastosować następujące rozwiązania lub inne proponowane przez
inwestora:

 naklejenie białych pasków taśmy w pionie i poziomie, w celu „rozbicia” jednorodnej tafi;
 lokalizacja paneli w systemie rozproszonym a nie ciągłym( stosowanie przerw pomiędzy panelami,

co powoduje efekt „ rozbicia” tafi paneli);
Problem odbicia może również dotyczyć owadów składających jaja w wodzie, które również mogą

traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich jaja, co w efekcie może oznaczać znaczny spadek
sukcesu rozrodczego owadów a co za tym idzie ograniczenie zasobów pokarmowych dla ptaków. Problem
ten można wyeliminować wyeliminowania poprzez stosowanie paneli  posiadających białe granice i  białe
paski podziału, które zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych (Hor.áth et al., 2010). 
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Powłoka  antyrefeksyjna  pokrywająca  panele  zwiększa  absorpcję  energii  promieniowania
słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli.  W związku
z  powyższym  panele  fotowoltaiczne  nie  będą  oślepiać  ptaków,  mogących  przelatywać  nad  instalacją.
Ponadto ptaki,  jak i  również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane,
stojące na ziemi panele.

Inwestycje  związane  z  urządzeniami  fotowoltaicznymi  mogą  odznaczać  się  zjawiskiem  zwanym
„efektem  termicznym”,  co  może  powodować  zmiany  biologiczne  (np.  zmianę  właściwości  koloidalnych
w tkankach), a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Jednakże skala założenia oraz środki ochronne
samych paneli fotowoltaicznych powodują, że oddziaływanie to będzie znikome i nie będzie miało wpływu
na organizmy żywe. 

W  celu  ograniczenia  wpływu  na  inwestycji  na  awifaunę  należy  wszelkie  prace  realizacyjne
dostosować  do  odpowiednich  terminów  wykonywania  prac  ziemnych  w  celu  zabezpieczenia  zwierząt
występujących  w  obszarze  inwestycji  w  okresach  ich  rozrodu,  migracji  i  zimowania.  Ogrodzenia  farm
fotowoltaicznych powinny być ażurowe – umożliwiające migrację zwierząt a konstrukcja stelaży z panelami
powinna być wykonana tak, aby umożliwić koszenie roślinności pod nimi. Na wyznaczonych terenach pod
lokalizacje farm fotowoltaicznych nie występują siedliska gatunków chronionych. W ramach zabezpieczenia
terenu prowadzonych prac przy budowie farmy przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych
na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej
50 cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefe zostaną
przeniesione w bezpieczne  miejsce  o  zbliżonej  charakterystyce.  Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej
nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalny, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów,
czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. 

Farmy fotowoltaiczne nie będą miały negatywnego oddziaływania na zwierzęta. 
Funkcjonowanie ogniw fotowoltaicznych najprawdopodobniej doprowadzi do zmiany szaty roślinnej

–   tereny przeznaczone pod ogniwa będą stanowić  tereny rolne i  pastwiska.  W przypadku fauny należ
spodziewać się ograniczenia przestrzeni – ogniwa zajmują stosunkowo dużą powierzchnię. Wpływ na faunę
będzie uzależniony od gęstości ustawienia poszczególnych paneli. Biorąc jednak pod uwagę powierzchnię
planowaną pod ogniwa w stosunku do istniejących w okolicy terenów otwartych, można ocenić, że budowa
ogniw nie doprowadzi do utraty bioróżnorodności. Dodatkowo wysokość lokalizacji paneli musi umożliwiać
nieutrudniony  dostęp  do  powierzchni  ziemi  pod  panelem,  w  celu  możliwości  gaszenia  ewentualnych
pożarów roślinności, możliwości jej koszenia oraz wegetacji.

Urządzenia  do  pozyskiwania  energii  z  niekonwencjonalnych  źródeł  nie  będą  powodować  emisji
zanieczyszczeń istotnych z punktu widzenia ochrony szaty roślinnej, można więc stwierdzić, że nie wystąpi
oddziaływanie inwestycji  na ten element środowiska (oprócz w/w uszczuplenia powierzchni biologicznie
czynnej).

Nie planuje się budowy farm fotowoltaicznych na terenach występowania siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk  gatunków chronionych.  Zachowany zostanie  dotychczasowy rolniczy  charakter  użytkowania
powierzchni  ziemi  zajętej  pod  instalacje  farmy  i  w  związku  z  tym  nie  przewiduje  się  znaczącego
negatywnego oddziaływania na rośliny i zwierzęta na tym obszarze.

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  lub  w  obszarach  Natura  2000  zlokalizowane  są  zabudowania  mieszkalne,
w obrębach:  Brzeście,  Podłęże,  Kopernia,  Zakrzów,  Kowala,  Wola  Zagojska,  Winiary,  Bogucice  pierwsze i  Bogucice
Drugie, Wł ochy,  Szczypiec oraz miasto Pińczów. Ze względu, że w znacznej  mierze są to  zabudowania istniejące,
uzupełniane na zasadzie luk -  ich skala i sposób zagospodarowania nie oddziałuje ani znacząco ani negatywnie na
obszary  chronione.  Obszary  Natury  2000  na  terenie  gminy  Pińczów  położne  są  w swoim bliskim sąsiedztwie  lub
połączone są poprzez korytarze ekologiczne wchodzące w skład istniejących lasów.

Studium  ustala  i  precyzuje  zapisy  dotyczące  m.  in.  wyłączenia  lokowania  zabudowy  na obszarach  siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich strefy buforowej
wynoszącej 25 m od siedliska, na terenach rolnych R, zieleni nieurządzonej ZN, ustala zasady lokowania przydomowych
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oczyszczalni ścieków oraz realizacji nowych dróg niewyznaczonych w studium. Zapisy te zapobiegają istotnej ingerencji
w przedmioty ochrony oraz zapobiegają ewentualnemu wpływowi na integralność i spójność sieci Natura 2000. 

Strefę  buforową  ustalono  w  celu  ochrony  ewentualnego  niekorzystnego  oddziaływanie  na  dane  siedlisko
wynikającego z antropopresji  (zagospodarowania i  użytkowania terenów sąsiadujących).  W ochronie wielu siedlisk
i zapewnieniu im odpowiedniego stanu zachowania istotne jest bowiem zapewnienie strefy buforowej, która zniweluje
ewentualne zagrożenia do których zaliczyć należy:

 Zaniechanie/brak koszenia. 
 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu. 
 Inne rodzaje praktyk rolniczych (zaorywanie). 
 Pojazdy zmotoryzowane (nadmierna penetracja). 
 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – ekspansja krzewów i podrostu drzew). 
 Nagromadzenie materii organicznej. 
 Zmiana sposobu uprawy. 
 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie. 
 Sporty i inne formy czynnego wypoczynku/rekreacji uprawiane w plenerze. 
 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pińczów”,  w tym ograniczenia  dla  zabudowy i  zagospodarowania  przestrzennego
wynikają z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przyrody.  Gmina Pińczów położona jest w bardzo
cennym  przyrodniczo  obszarze,  w  związku  z  czym  wszelkie  działania  planistyczne  powinny  być
podporządkowane  i  wypracowane  w  zgodzie  z  ochroną  przyrody  i  środowiska,  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi. Obszar gminy przejawia unikatowe wartości przyrodnicze i środowiskowe, które powinny zostać
zachowane.

Z analizy projektu studium gminy Pińczów oraz z analizy wszystkich zagrożeń zidentyfkowanych dla
obszarów Natura 2000 w gminie Pińczów, wynika, że prawidłowa realizacja projektu Studium nie wpłynie na
realizację zagrożeń zidentyfkowanych dla obszarów Natura 2000. Zadaniem Studium gminy jest określenie
polityki przestrzennej gminy w poszanowaniu środowiska przyrodniczego, uwzględniając przy tym potencjał
i  potrzeby  rozwoju  społeczno-gospodarczego  gminy.   Mając  na  względzie  rodzaje  inwestycji  jakie  były
poddane ocenie w postępowaniach ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na terenie miasta
i  gminy  Pińczów  oraz  nowe  formy  zagospodarowania  zaproponowane  przez  autorów  Studium  nie
przewiduje  się  znaczących  oddziaływań  na  obszary  Natura  2000,  o  których  mowa  w  art.  33  ustawy
o ochronie przyrody. W korytarzu ekologicznym rzeki Nidy, nie zaprojektowano przeznaczeń terenu, które
mógłby wpłynąć na zaburzenie drożności, tego istotnego ciągu ekologicznego.

Z  analizy  rysunku  projektu  Studium,  dotyczącego  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  
w kontekście terenów przeznaczonych pod działania ochronne ustanowione w PZO, wynika, że na terenach,
na których ma być prowadzona ochrona nie przewiduje się zmiany sposobu przeznaczenia terenu.

Dodatkowo w rozdziale  VII. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakie te
cele  i  inne  problemy  środowiska  zostały  uwzględnione  podczas  opracowywania  dokumentu,  zostały
omówione przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko na terenie miasta i gminy Pińczów
dla obszarów Natura 2000, Parków Krajobrazowych oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Z analizy lokalizacji pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz stanowiska dokumentacyjnego
wynika,  że  realizacja  projektu  Studium  nie  będzie  oddziaływać  na  ww.  formy  ochrony  przyrody.
Przeznaczenie terenu bezpośrednio wokół pomników przyrody użytków ekologicznych i stanowiska doku-
mentacyjnego nie ulegnie zmianie.
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W związku z powyższym oraz w związku z uważnym lokowaniem zabudowy oraz zapisami Studium, należy
stwierdzić, że zapisy Studium nie wpłyną negatywnie na integralność i powiązanie z innymi obszarami Natura 2000
oraz nie wpłyną negatywnie na same obszary Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

Ustalenia Studium nie naruszają wskazań i ochrony zawartej w Zarządzeniach w sprawie ustanowienia planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, umożliwiają działania zawarte w w/w dokumentach w ramach terenów
zawartych w granicach Natura 2000 i nie będą miały na nie negatywnego wpływu.

Planowane zagospodarowanie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru natura 2000.
Studium przyczynia się do poprawy stanu istniejących siedlisk leśnych, poprzez ochronę istniejących obszarów

leśnych, dolesianie, poprzez łącznie w enklawy rozdrobionych kompleksów leśnych. Dobra kondycja zbiorowisk leśnych
sprzyja zachowaniu istniejących korytarzy ekologicznych. 

Reasumując wprowadzone zmiany projektem Studium nie mają znaczącego oddziaływania na tereny objęte
ochroną prawną. Ustalenia Studium chronią przedmioty ochrony obszaru Natura 2000,  Parków Krajobrazowych, Ob-
szarów Chronionego Krajobrazu oraz zachowują drożność korytarzy ekologicznych.

8.9. Wpływ ustaleń projektu studium gminy Pińczów na różnorodność biologiczną    
Zmiana  struktury  przestrzennej  miasta  i  gminy  Pińczów  wpłynie  na  różnorodność  biologiczną

omawianego terenu. Zwiększenie powierzchni zabudowy kosztem terenów wolnych od zabudowy, sprawi,
że  siedliska  wybranych  roślin  i  zwierząt  zostanie  ograniczone  powierzchniowo.  Wprowadzenie  nowych
elementów takich jak szlaki komunikacyjne, ogrodzenia, budynki wpłyną negatywnie na możliwość migracji
roślin i zwierząt. Minimalizacją skutków rozwoju zabudowy może być stosowanie następujących rozwiązań:

 W ciągach komunikacyjnych stosować przepusty dla płazów, gadów i drobnych ssaków.
 W ogrodzeniach stosować przerwy w podmurówkach,
 Na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustalić zasady niskiej intensywności zabudowy.

Na  terenie  gminy  Pińczów wzdłuż  cieków wodnych  występują  siedliska  bobra  europejskiego  oraz
wydry. Z analizy rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika, że w granicach siedlisk ww.
zwierząt nie przewiduje się wprowadzenia terenów inwestycyjnych. Wobec powyższego nie zachodzi ryzyko
uszczuplenia powierzchni siedlisk bytowania bobra europejskiego i wydry. 

8.10  Wpływ ustaleń projektu studium gminy Pińczów na forę
Na terenie gminy Pińczów zidentyfkowano następujące siedliska przyrodnicze oraz zidentyfkowano

następujące zagrożenia i sposoby niwelowania zagrożeń:

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
Zagrożeniem  jest  odchodzenie  od  tradycyjnej,  ekstensywnej  gospodarki  łąkarskiej,  powodujące

uruchomienie  procesu  zarastania  lub  dominację  gatunków  ekspansywnych.  Kolejnym  zagrożeniem  jest
zalesianie łąk, zamiana łąk na pola uprawne, spływ nawozów sztucznych z pól, eutrofzacja oraz podsiewanie
gatunków uprawowych.

Działania  ochronne:  przeciwdziałanie  sukcesji  (zarastaniu  łąk  przez  gatunki  drzew  i  krzewów),
utrzymanie ekstensywnego użytkowania łąk, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Najpoważniejszym zagrożeniem jest odchodzenie od tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki łąkarskiej,

powodujące uruchomienie procesu zarastania lub dominację gatunków ekspansywnych.
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Działania ochronne: poprawa stanu siedliska, w tym odtworzenie poprawnej struktury forystycznej,
niedopuszczenie do eutrofzacji i zarastania siedliska, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
w  szczególności  poprzez:  odstąpienie  od  zaorywania,  zalesiania,  nawożenia  nawozami  organicznymi
i mineralnymi, podsiewania gatunków wysokoplennych, osuszania, makroniwelowania terenu. 

Koszenie z wywiezieniem biomasy co najmniej raz na 3 lata ale nie częściej niż 1 raz w roku.

Murawy kserotermiczne
Zagrożeniem  jest  zarzucenie  ekstensywnej  gospodarki  pasterskiej  prowadzi  do  przemian

sukcesyjnych,  głównie  w  kierunku  bardziej  mezoflnych  zbiorowisk  murawowych  oraz  zbiorowisk
zaroślowych, głównie z  udziałem brzozy brodawkowatej Betula pendula.  Innym zagrożeniem dla muraw
są niewłaściwe praktyki  rolnicze np. zaorywanie, zaniechanie lub brak koszenia. Poważne zagrożenie dla
siedliska  stwarza  również  ograniczony  zasięg  przestrzenny  oraz  znaczne  jego  rozproszenie,  niewielka
powierzchnia  płatów  na  poszczególnych  stanowiskach.  Ze  względu  na  sąsiedztwo  aglomeracji  miejskiej
istnieje duże ryzyko zabudowywania terenu. Ponadto widoczne są ślady uprawiania sportów motorowych.

Działania ochronne: poprawa stanu siedliska, przeciwdziałanie sukcesji (zarastaniu łąk przez gatunki
drzew  
i krzewów), utrzymanie ekstensywnego użytkowania łąk, niedopuszczenie do eutrofzacji.

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Głównym zagrożeniem dla siedliska jest zmiana stosunków wodnych i niewłaściwa gospodarka leśna - 

w szczególności nadmierne prześwietlanie oraz wprowadzanie obcej siedliskowo sosny.
Działania ochronne: poprawa stanu siedliska, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnej z siedliskiem,

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

8.11  Wpływ ustaleń projektu studium gminy Pińczów na faunę    

Dla następujących gatunków ptaków: cyranka, płaskonos, błotniak łąkowy, kropiatka zagrożeniem jest
utrata  siedlisk  związana  ze  zmianami  reżimu  hydrologicznego  rzeki,  zaprzestaniem  w  wielu  miejscach
gospodarki łąkarskiej, intensyfkacją gospodarki stawowej, presją ssaków drapieżnych.

Dla  derkacza  zagrożeniem  jest  odwadnianie  łąk  oraz  zmiany  w  ich  użytkowaniu  (zarastanie  lub
intensyfkacja użytkowania), a także presja ssaków drapieżnych.

Dla czajki  zagrożeniem jest  utrata siedlisk związana z wszelkimi zmianami reżimu hydrologicznego
doliny, zaprzestanie gospodarki łąkarskiej, (brak wypasu, koszenia, zarastanie krzewami i drzewami), presja
drapieżników (lis, jenot). Ponadto nadmierne usuwanie mułu z dna stawów rybnych związane z intensywną
hodowlą ryb może prowadzić do zaniku kluczowych żerowisk gatunku tak w okresie lęgowym, jak i podczas
sezonowych migracji.

Dla kszyka i kulika wielkiego zagrożeniem jest utrata siedlisk związana z wszelkimi zmianami reżimu
hydrologicznego doliny,  zaprzestanie  gospodarki  łąkarskiej,  (brak  wypasu,  koszenia,  zarastanie  krzewami
i drzewami), presja drapieżników (lis, jenot, łasicowate). Ponadto nadmierne usuwanie mułu z dna stawów
rybnych związane z intensywną hodowlą ryb może prowadzić do zaniku kluczowych żerowisk gatunku tak
w okresie lęgowym, jak i podczas sezonowych migracji.

Dla rycyka zagrożeniem jest utrata siedlisk związana z wszelkimi zmianami reżimu hydrologicznego
doliny, zaprzestanie gospodarki łąkarskiej, (brak wypasu, koszenia, zarastanie krzewami i drzewami), presja
drapieżników (lis, jenot). Ponadto nadmierne usuwanie mułu z dna stawów rybnych związane z intensywną
hodowlą ryb może prowadzić do zaniku kluczowych żerowisk gatunku tak w okresie lęgowym, jak i podczas
sezonowych migracji.

Dla  krwawodzióba  zagrożeniem  jest  utrata  siedlisk  związana  z  wszelkimi  zmianami  reżimu
hydrologicznego doliny,  zaprzestanie  gospodarki  łąkarskiej,  (brak  wypasu,  koszenia,  zarastanie  krzewami
i  drzewami),  presja drapieżników (lis, jenot).  Ponadto nadmierne usuwanie mułu z dna stawów rybnych
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związane z intensywną hodowlą ryb może prowadzić do zaniku kluczowych żerowisk gatunku tak w okresie
lęgowym, jak i podczas sezonowych migracji.

Analizując ww. gatunki ptaków i zidentyfkowane w PZO dla nich zagrożenie, należy stwierdzić, że
realizacja projektu Studium nie przyczyni się do realizacji  któregokolwiek z ww. zagrożeń. Należy przyjąć
wniosek, że sposób zagospodarowania doliny Nidy minimalizuje możliwość zaistnienia zidentyfkowanego
ryzyka.

Projekt Studium utrzymuje funkcję wód śródlądowych Stawu Hetmana. Oznacza to, że dla gatunków
takich jak:  perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi,  zausznik,  krakwa, głowienka, kokoszka i  łyska
utrzymane zostanie siedlisko do ich bytowania i rozmnażania.

Realizacja  projektu  Studium  poprzez  zwiększenie  powierzchni  zabudowy,  pojawienie  się  nowych
ciągów  transportowych,  poprzez  procesy  zbudować  może  spowodować  zawężenie  terenów,  gdzie
funkcjonuje określona populacja płazów, gadów czy ssaków.

Ważnym  zagadnieniem  jest,  że  w  dolinie  Nidy,  będącej  głównym  korytarzem  ekologicznym,
nie przewiduje się działań, które mogły negatywnie oddziaływać na zwierzęta.

8.12 Problematyka terenów eksploatacji złóż

Na obszarze gminy Pińczów występują następujące złoża surowców mineralnych:
 Złoże gipsów i anhydrytów „Bogucice-szac.” (GA 88). Złoże o zasobach prognostycznych. Dane tego

złoża nie są jeszcze dostępne.
 Złoże wapieni „Bogucice -Zakamień” ( KD 5371). Powierzchnia złoża wynosi 5,531 ha, a jego zasoby

w kategorii C1 wynoszą 1587 tys. ton. Miąższość kopaliny mieści się w granicach od 12,8 do 18,5 m,
przy  grubości  nadkładu  od  1,0  do  2,5  m.  w  złożu  występują  wapienie  detrytyczne
o nieprzekrystalizowanym spoiwie. Złoże jest suche.

 Złoże  gipsu  „Borków-Chwałowice”  (GA  80).  Powierzchnia  złoża  wynosi  83,0  ha,  a  jego  zasoby
w  kategorii  B+C1+C2  wynoszą  35  385  tys.  ton.  Miąższość  kopaliny  mieści  się  w  granicach
od 1,2 do 46,6  m przy grubości  nadkładu od 0 do 20,5  m. Występują  w nim przeważnie  gipsy
szkieletowe i zbite.

 Złoże gipsu „Leszcze”(GA 79). Powierzchnia złoża wynosi 62,76 ha, a jego zasoby w kategorii  C1
wynoszą 23 094 tys. ton. Miąższość złoża mieści się w granicach od 2,0 do 39,0 m przy grubości
nadkładu od 0,1 do 22 m.

 Złoże wapieni „Pińczów” (KD 888). Powierzchnia złoża wynosi 22,9 ha, a jego zasoby w kategorii B
wynoszą 4 929 tys. ton. Miąższość kopaliny wynosi średnio 14 m, a grubość nadkładu ma średnio
2,6 m. Występują wapienie gruboziarniste, średnioziarniste i  drobnoziarniste. Wapień pińczowski
jest  znakomitym,  łatwym  w  obróbce  i  trwałym  materiałem  kamieniarskim  i  rzeźbiarskim
stosowanym  od  średniowiecza.  Niskie  parametry  wytrzymałościowe  nie  są  przeszkodą  w  jego
zastosowaniu, gdyż z upływem czasu wapień ten zwiększa swą wytrzymałość i wykazuje doskonałą,
sprawdzoną wielowiekowym doświadczeniem, odporność na czynniki  atmosferyczne.  Najbardziej
cenioną odmianą jest wapień drobnoziarnisty pokładu dolnego.

 Złoże  wapieni  „Skowronno”(KD  889).  Powierzchnia  złoża  wynosi  29,82  ha,  a  jego  zasoby
w kategorii  C1+C2 wynoszą 31 140 tys.  ton.  Miąższość kopaliny wynosi  od 4,5 do 14,7 m, przy
grubości  nadkładu od 2,8  do 6,3  m.  w złożu dominują  wapienie  detrytyczne o różnym stopniu
przekrystalizowania spoiwa.

 Złoże piasku „Szczypiec”(KN 2712). Na złoże „Szczypiec” składają się 2 pola złoża: „Pole Północne I”
oraz „Pole Północne II”. Powierzchnia złoża wynosi 18,99 ha, a jego zasoby w kategorii C1 wynoszą
1641 tys. ton. Miąższość kopaliny wynosi od 2 do 10,7 m, przy grubości nadkładu od 0,1 do 0,2 m.
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Zasoby  udokumentowanych  w  tym  złożu  piasków  kwarcowych  służą  do  produkcji  cegły
wapienno-piaskowej.

 Złoże piasku „Szczypiec 1”(KN 10363). Powierzchnia złoża wynosi 10,5 ha, a jego zasoby w kategorii
C1 wynoszą 835 tys.  ton. Miąższość kopaliny wynosi  od 2,4 do 11,2 m, przy grubości  nadkładu
od 0,2 do 1,6 m.

 Złoże piasku „Szczypiec 2”(KN 10371). Powierzchnia złoża wynosi 5,31 ha, a jego zasoby w kategorii
C1 wynoszą 559 tys.  ton. Miąższość kopaliny wynosi  od 2,6 do 12,4 m, przy grubości  nadkładu
od 0,2 do 1,1 m.

 Złoże  wapieni  „Szczypiec  3”(KN  15269).  Powierzchnia  złoża  wynosi  1,838  ha,  a  jego  zasoby
wS kategorii C1 wynoszą 189 tys. ton. Miąższość kopaliny wynosi od 2,3 do 11 m, przy grubości
nadkładu 0,1 m.

 Złoże  gipsów  „Uników-Galów-Szaniec”  (GA  81).  Powierzchnia  złoża  wynosi  127,18  ha,  a  jego
zasoby w kategorii C2 wynoszą 31 140 tys. ton. Miąższość gipsów szkieletowych i zbitych mieści się
w granicach od 10,4 do 40,0 m, przy grubości nadkładu od 0,6 do 9,7 m. Z punktu widzenia ochrony
środowiska należą one do konfiktowych ze względu na ich położenie w obszarach chronionych.

 Złoże gipsu i  anhydrytu „Winiary” (GA 77).  Powierzchnia złoża wynosi 84,317 ha, a jego zasoby
w kategorii C1 wynoszą 46 496 tys. ton. Miąższość złoża mieści się w granicach od 15,5 do 44,4 m

 przy grubości nakładu wynosi od 0,2 do 22,7 m.
 Złoże wapiennych kamieni budowlanych i  drogowych „Włochy I” (KD 15748).  Powierzchnia złoża

wynosi 1,353 ha, a jego zasoby w kategorii  C1 wynoszą 318 tys. ton. Miąższość złoża mieści się
w granicach od 12,60 do 14,0 m przy grubości nakładu wynosi od 2,0 do 3,5 m.

Na terenie gminy występują następujące aktualne tereny górnicze i obszary górnicze:
Obszary górnicze:

 Borków (nr w rejestrze: 6/1/5),
 Busko II (nr w rejestrze: 5/1/2a),
 Dolina Nidy III (nr w rejestrze: 6/1/6),
 Las Winiarski (nr w rejestrze: 5/1/73),
 Pińczów I (nr w rejestrze: 10-13/1/61a),
 Szczypiec 1A (nr w rejestrze: 10-13/2/88a),
 Szczypiec 2A (nr w rejestrze: 10-13/2/89a),
 Szczypiec 3-I (nr w rejestrze 10-13/3/185),
 Włochy I (nr w rejestrze: 10-13/3/240).

Tereny górnicze:
 Borków I ( nr w rejestrze: 6/1/5),
 Busko II ( nr w rejestrze: 5/1/2a),
 Dolina Nidy II (nr w rejestrze: 6/1/6),
 Las Winiarski (nr w rejestrze: 5/1/73),
 Pińczów II (nr w rejestrze: 10-13/1/61a),
 Szczypiec 1A (nr w rejestrze: 10-13/2/88a),
 Szczypiec 2A (nr w rejestrze: 10-13/2/89a),
 Szczypiec 3-I (nr w rejestrze: 10-13/3/185),
 Włochy  I (nr w rejestrze: 10-13/3/240).
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Ocena środowiskowa obszarów górniczych wraz z terenami oznaczonymi an rysunku Studium symbolami
PG, odnoszącymi się do danych obszarów górniczych.:

Obszar 
górniczy 
wraz z 
terenem 
oznaczonym 
symbolem PG, 
w którym 
zawiera się 
dany obszar 
górniczy.

ludzie fauna i fora warunki wodne krajobraz

Borków 
(nr w 
rejestrze: 
6/1/5),

Odległość do najbliżej 
zabudowy mieszkaniowej – 
90 m. Oddziaływania: pylenie
z wydobycia, pylenie z 
transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się po 
zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia
się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 
przemieszczenie 
siedlisk).

Wydobywanie ze 
złoża odbywa się bez
ingerencji w poziomy
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.

Busko II (nr 
w rejestrze: 
5/1/2a),

W ramach tego złoża nie wskazano terenu eksploatacji surowców PG.

Las 
Winiarski 
(nr w 
rejestrze: 
5/1/73),

W ramach tego złoża nie wskazano terenu eksploatacji surowców PG.

Pińczów I 
(nr w 
rejestrze: 
10-
13/1/61a),

Teren po wyrobisku przeznaczony pod las.

Szczypiec 1A
(nr w 
rejestrze: 

Odległość do najbliżej 
zabudowy mieszkaniowej – 
550 m. Oddziaływania: 

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia

Wydobywanie            
ze złoża odbywa się 
bez ingerencji w 

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
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10-
13/2/88a),

pylenie z wydobycia, pylenie 
z transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się       
po zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 
przemieszczenie 
siedlisk).

poziomy 
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.

Szczypiec 2A
(nr w 
rejestrze: 
10-
13/2/89a),

Odległość do najbliżej 
zabudowy mieszkaniowej – 
550 m. Oddziaływania: 
pylenie z wydobycia, pylenie 
z transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się po 
zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia
się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 
przemieszczenie 
siedlisk).

Wydobywanie ze 
złoża odbywa się bez
ingerencji w poziomy
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.

Szczypiec 3-I
(nr w 
rejestrze 10-
13/3/185),

Odległość do najbliżej 
zabudowy mieszkaniowej – 
550 m. Oddziaływania: 
pylenie z wydobycia, pylenie 
z transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się       
po zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia
się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 

Wydobywanie ze 
złoża odbywa się bez
ingerencji w poziomy
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.
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przemieszczenie 
siedlisk).

Włochy I 
(nr w 
rejestrze: 
10-
13/3/240).

Odległość do najbliżej 
zabudowy mieszkaniowej – 
380 m. Oddziaływania: 
pylenie z wydobycia, pylenie 
z transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się po 
zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia
się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 
przemieszczenie 
siedlisk).

Wydobywanie ze 
złoża odbywa się bez
ingerencji w poziomy
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.

Dolina 
Nidy III

Zabudowa mieszkaniowa jest
w graniach obszaru 
górniczego.
Oddziaływania: pylenie           
z wydobycia, pylenie z 
transportu wydobytego 
urobku, hałas ze strony 
maszyn wydobywających, 
hałas ze strony pojazdów 
transportujących urobek. 
Oddziaływania: czasowe, 
odwracalne i zakończa się po 
zakończeniu wydobycia 
kruszywa.

Prace górnicze 
(ingerencja 
człowieka przyczynia
się do ograniczenia 
terenów dla 
naturalnego 
występowania 
gatunków fauny         
i fory, jednakże ze 
względu na 
naturalną sukcesję 
fory oraz zdolności 
adaptacyjnej fauny, 
oddziaływanie 
będzie neutralne- 
nastąpi 
przemieszczenie 
siedlisk).

Wydobywanie ze 
złoża odbywa się bez
ingerencji w poziomy
wodonośne, tym 
samym nie dochodzi 
do powstawania 
lejów depresyjnych.

Czasowa 
ingerencja        
w krajobraz – 
powrót do 
stanu 
pierwotnego 
po 
zakończeniu 
eksploatacji- 
rekultywacja w
kierunku 
pierwotnym.
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Tereny  górnicze  w
gminie  Pińczów  na
ortofotomapach
(przykłady):
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Rys. 10. OG Borków I
Rys. 11. TG Szczypiec 1A i Szczypiec 2A

Rys. 12. TG Dolina Nidy III

Eksploatacja złóż wiążę się z następującymi oddziaływaniami na środowisko:
 utratą, pogorszeniem, rozczłonkowaniem stanu siedlisk,
 zakłócaniem funkcjonowania zagrożonych gatunków, lub utrudnienie ich przemieszczania się,
 utratą pojedynczych okazów lub całych populacji rzadkich lub zagrożonych gatunków
 zmianami w ekosystemach wodnych.

Jednakże powyższe oddziaływania będą ograniczone do możliwego wystąpienia jedynie na terenie
TG Szczypiec 1A i Szczypiec 2A, który poddany jest rozszerzeniu. W przypadku innych TG i OG eksploatacja
opiera  się  na  istniejącym,  wyznaczonym  już  zagospodarowaniu  i  wniesie  nowych  oddziaływań  na
środowisko przyrodnicze. Są to tereny istniejące i funkcjonujące.

8.13. Problematyka gospodarowania odpadami

Na terenie gminy Pińczów nie przewiduje się nowych obiektów gospodarowania odpadami.
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Zgodnie  z  „Planem Gospodarki  Odpadami dla  Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018” Zakład
Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  w  Rzędowie  został  uwzględniony  jako  Regionalna  Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK),  do której  trafają odpady wytwarzane w regionie 5
w województwie świętokrzyskim, w tym z gminy Pińczów.

Na terenie  gminy Pińczów w miejscowości  Skrzypiów zlokalizowane jest  nieczynne od 2014 roku
składowisko  odpadów komunalnych,  gdzie  składowane były  odpady zmieszane zebrane z  terenu gminy
Pińczów. Składowisko to było oddane do użytkowania w 1976 roku. Składowanie odpadów na składowisku
w Skrzypiowie zakończono w dniu 31 grudnia 2013 r. bez uformowania bryły składowiska oraz wstępnego
obsypania warstwą neutralną wyrównawczą zgodną z przepisami.

Ponadto  w gminie  znajduje  się  zamknięte  składowisko  odpadów przemysłowych pn.  „Skowronno
Górne”  zlokalizowane  na  dz.  o  nr  ew.  55/4  w  obrębie  01  miasta  Pińczów  oraz  składowisko  szlamów
(wylewisko osadów ściekowych) w Leszczach.

8.14. Problematyka obwodnicy Pińczowa

Projekt zakłada budowę południowo-wschodniej obwodnicy Pińczowa, która połączy najważniejsze
drogi dojazdowe do Pińczowa, tj. drogę wojewódzką nr 766 wiodącą od Kielc oraz drogę wojewódzką nr 767
prowadzącą  od  Buska  Zdroju.  W  ramach  projektu  rozbudowane  zostaną  także  fragmenty  obu  dróg
wojewódzkich.

Początek obwodnicy  zaprojektowano w km 24+530 drogi  wojewódzkiej  nr  766,  natomiast  koniec
w km 2+462 drogi wojewódzkiej 767. Cała długość nowej obwodnicy ma wynosić ok. 4,65 km. W ramach
projektu rozbudowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową
w Pińczowie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 767 z drogą powiatową 0070T. Długość projektowanego
odcinka wyniesie ok. 2,53 km. W przypadku drogi wojewódzkiej nr 766 założono przebudowę jedynie na
odcinku o długości około 300 metrów, prace mają pozwolić na płynne połączenie obwodnicy z drogą do
Kielc.

Nowa obwodnica Pińczowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum co poprawi
jakość życia mieszkańców miasta oraz wpłynie na poprawę połączeń transportowych Pińczowa z innymi
ośrodkami regionalnymi. Wynikiem realizacji projektu ma być poprawa zwiększenia dostępności obszaru do
głównych szlaków transportowych o znaczeniu  ponadlokalnym: planowana inwestycja  wchodzi  w drogę
wojewódzką nr 766 łączącą Pińczów ze stolicą województwa, w której krzyżują się 2 drogi zaliczane do sieci
kompleksowej TEN-T (S74 i S7), przy czym droga nr 73, która stanowi przedłużenie DW 766, bezpośrednio
łączy  się  z  tymi  sieciami.  Lepsza  sieć  drogowa  przekładać  się  może  na  zwiększenie  zainteresowania
zewnętrznych inwestorów terenami gminy, co wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i produkcji, tworzenie
nowych miejsc pracy. Dostępność dobrej infrastruktury drogowej daje również szansę na zwiększenie ruchu
turystycznego.

W ramach inwestycji, dzięki budowie i rozbudowie, powstaną drogi klasy G, o kategorii ruchu KR4,  
o  nawierzchni  o  dopuszczalnej  masie  100  KN/oś.  Ich  prędkość  projektowa  to  50  km/h  w  terenie
zabudowanym oraz 70 km/h w terenie niezabudowanym. Drogi  będą jednojezdniowe, o szerokość 7 m
(2 pasy po 3,5 m), w rejonie skrzyżowań zaplanowano 3 pasy ruchu.

Inwestycja obejmuje m.in.:
 budowę obwodnicy po wschodniej stronie miejscowości Pińczów (4,65 km);
 budowę  skrzyżowań  z  drogami  wojewódzkimi  nr  766  (rondo)  i  767  (średnie  rondo),  drogami

lokalnymi (w tym skrzyżowania  z  dodatkowym pasem dla  skrętu w prawo oraz  średnie  ronda),
przebudowę skrzyżowań z drogami wewnętrznymi, gminnymi i powiatowymi;
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 budowę skrzyżowania z drogą dojazdową oznaczoną jako 80KDD i 50 KDD (ul. Ogrodowa) - przejazd
drogowy (technologiczny) pod projektowaną obwodnicą z wydzielonymi opaskami umożliwiającymi
przejście dla zwierząt;

 budowę  parkingu  zlokalizowanego  na  końcowym  odcinku  projektowanej  obwodnicy  po  jej
zachodniej stronie, przy skrzyżowaniu z drogą nr 767, z miejscami postojowymi dla samochodów
osobowych(20 stanowisk),  ciężarowych,  autobusów (15 stanowisk)  oraz  miejscami do ważenia  i
kontroli pojazdów;

 budowę oświetlenia drogi w obrębie skrzyżowań i miejsc postojowych;
 budowę  odcinków  dróg  dojazdowych  o  szerokości  5  m  w  obrębie  pasa  drogowego,  poza

odwodnieniem obwodnicy, zapewniających odpowiednią dostępność do terenów przyległych;
 budowę ścieżek rowerowych jedno i dwukierunkowych (2 lub 3 m. szerokości) oraz ciągów pieszo-

rowerowych o szerokości 3 m, przechodzących odcinkami w drogi dojazdowe;
 budowę odwodnienia  pasa  drogowego poprzez  rowy  drogowe i  system kanalizacji  deszczowej  

z  odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników i  przebudową,  istniejącej  oczyszczalni  wód
deszczowych;

 wyproflowanie i pogłębienie cieku bez nazwy (przecinającego drogę wojewódzka nr 767 ok. km
proj. 1+060) na długości ok. 900 m z umocnieniem przy wylocie kanalizacji deszczowej;

 wykonanie przejazdu dla rowerów, przejazdu technologicznego i przepustów pod drogą;
 wykonanie stacji meteo;
 nasadzenie roślinności,
 przebudowę  i  zabezpieczenie  infrastruktury  technicznej  kolidującej  z  inwestycją  w  tym  sieci

elektrycznej wysokiego napięcia a także sieci: wodociągowej rozdzielczej, gazowej;
 budowę czterech zatok autobusowych z wiatami;
 budowę  odwodnienia  pasa  drogowego  poprzez  rowy  odwadniające  oraz  odcinki  kanalizacji

deszczowej,
 budowę przejść dla zwierząt,
 postawienie ekranów akustycznych na obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej;
 wykonanie w wybranych miejscach przejść dla zwierząt (małych, średnich, przepustów dla płazów);
 przygotowanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projektowana trasa obwodnicy przecina fragmenty powierzchniowych form ochrony przyrody. Są to:
obszary należące do sieci  Natura  2000 Dolina Nidy  (PLB 260001)  oraz Ostoja  Nidziańska (PLH 260003),
Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu. Z tego względu przy
planowaniu  inwestycji  wielką  wagę  poświęcono  elementom  ekologicznym:  przejściom  dla  zwierząt,
odwodnieniu pasa drogowego (rowy odwadniające trawiaste, odcinkami rowy otwarte szczelne, kanalizacja
deszczowa w obszarze skrzyżowań).

Z  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  wynika,  że
przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

8.15. Problematyka instalacji odnawialnych źródeł energii
Na  terenie  gminy  Pińczów, za  wyjątkiem  fotowoltaiki,  nie  przewiduje  się  realizacji  instalacji

odnawialnych źródeł energii takich jak: farmy wiatrowe czy elektrownie wodne. Tym samym, w przypadku
zaniechania realizacji turbin wiatrowych nie występuje ryzyko negatywnych oddziaływań na krajobraz, ludzi
i faunę. Realizacja farm fotowoltaicznych nie powoduje negatywnych oddziaływań na ludzi i świat zwierząt
i roślin. Farmy fotowoltaiczne to jednorodne obiekty o wysokości około 2 metrów, które nie emitują hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza, a jednocześnie są elementem polityki adaptacji do zmian klimatu.
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Jak wynika z treści Studium dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii  o mocy poniżej  100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych dla których ustanawia się
możliwość lokalizacji, jeśli ich moc nie przekroczy 50 kW. Zatem na terenie gminy Pińczów nie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Farmy fotowoltaiczne zaproponowano w obrębach Bogucice Drugie i Marzęcin. 
Dla  farmy  w  Bogucicach  Drugich  wydano  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

nr OŚiGM.6220.17/ŚR/01/2015 z dnia 05.08.2015 r. z której wynika, że budowa farmy fotowoltaicznej wraz z
niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, zastosowano
rozwiązania mające na celu uniknięcia efektu odbicia chmur i możliwego pomylenia terenu farmy z tafą
zbiornika  wodnego,  ogrodzenie  ma być  przystosowane  do  możliwości  migracji  roślin  małych  i  średnich
zwierząt, teren nadal będzie koszony i użytkowany jako pastwisko.

Projekt Studium w zakresie zapotrzebowania na ciepło ustala się następujące kierunki rozwoju:
 utrzymanie istniejącego indywidualnego systemu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem modernizacji 

i  wymiany urządzeń grzewczych na urządzenia o wysokiej sprawności grzewczej i  niskim stopniu
emisji zanieczyszczeń;

 sukcesywne  zastępowanie  paliw  stałych  w  kotłowniach  i  paleniskach  indywidualnych
proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym niekonwencjonalnymi i opartymi na odnawialnych
źródłach energii;

 dalsza gazyfkacja gminy.

W przypadku energii słonecznej i geotermalnej założeniem Studium jest aby gospodarstwa domowe
systematycznie  wymieniały  wysokoemisyjne  źródła  ciepła  na  nowoczesne  technologie  oparte  m.in.
na energii słonecznej i dolnych źródłach ciepła. Pomóc w tym mogą obecne rozmaite programy dotacyjne.

Na  terenie  gminy  Pińczów  nie  występują  biogazownie,  aktualnie  brak  również  warunków
uzasadniających tego typu inwestycje w najbliższej przyszłości. Rolnictwo charakteryzuje się brakiem dużych
gospodarstw hodowlanych oraz niewielką koncentracją gospodarstw, co ogranicza możliwości pozyskania
wystarczającej ilości odpadów rolniczych w postaci nawozów naturalnych (gnojowica i obornik).

Oprócz biomasy z odchodów zwierzęcych do produkcji biogazu rolniczego można wykorzystać odpady
roślinne, odpadki z przetwórstwa rolno-spożywczego, odpady komunalne. Obecnie w gminie nie planuje się
inwestycji obejmującej budowę biogazowi, należy zakładać, że możliwości rozwoju biogazowi na tym terenie
będą ograniczone. 

8.16 Oddziaływania skumulowane w związku z realizacją projektu Studium

Do  oddziaływań  skumulowanych  może  dojść  we  wschodniej  części  miasta,  gdzie  planowane
i  wyznaczone są  kompleksy  zabudowy usługowej  i  produkcyjnej.  Przez  teren przebiega również  projekt
obwodnicy  Pińczowa.  Jednakże  przy  złożoności  procesów  inwestycyjnych  oraz  zdolności  przyrody  do
adaptacji, oddziaływania będą długotrwałe, trwałe ale nie będą negatywne. Przy pełnej realizacji projektu
Studium może dojść do przekształcenia dotychczasowej przyrodniczej funkcji tego terenu, lecz ze względu
na  ww.  procesy  oraz  bliskość  terenów  w  pełni  zurbanizowanych  nie  będą  to  procesy  gwałtowne
i  odczuwalne  oraz  nie  przyniosą  negatywnych  skutków  dla  środowiska.  Część  terenów  położonych
w  przywołanym  terenie  jest  już  zainwestowana,  część  przygotowywana  pod  inwestycje.  Są  to  tereny
przedpola miasta, położone przy przyszłym najważniejszym węźle komunikacyjnym w gminie. Pod względem
gospodarczym i  rozwojowym są jednym z najbardziej  znaczących aspektów planowania rozwoju miasta.
Zaniechanie  rozwoju  tego  terenu  mogłoby  spowodować  spowolnienie  rozwoju  gospodarczego  gminy,
co mogłoby doprowadzić w przyszłości  do braku możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, mniejszych
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wpływów z podatków, co przekładałoby się na ubożenie gminy,  migrację  lokalnej  ludności  oraz ujemną
demografę terenu.

Rys. 13. Obszary kumulacji oddziaływań na terenie gminy.

Z  uwagi,  że  procesy  planistyczno  –  inwestycje  trwają  długo  i  są  ciągłe,  samo  przyjęcie  projektu
Studium  nie  spowoduje  kumulacji  działań  inwestycyjnych  w krótkim  okresie  czasu  np.  roku.  Realizacja
projektu Studium i innych działań na terenie gminy, nie będących bezpośrednim efektem przyjęcia Studium
sprawi, że:

 Zmniejszy się powierzchnia terenów dotychczas wolnych od zabudowy.
 Wzrośnie liczba odpadów, które przetwarzane będą poza terenem gminy.
 Zwiększy  się  zapotrzebowanie  na  pobór  wody,  przy  czym  zwiększy  się  liczba  odbiorców

odprowadzających ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej.
 Przy założeniu stosowania najlepszych dostępnych technik w nowopowstających przedsięwzięciach 

i  modernizowanych  istniejących  nie  należy  spodziewać  się  zwiększenia  poziomu  hałasu  oraz
zanieczyszczenia powietrza.

W celu minimalizacji powyższych działań inwestycyjnych należy wdrożyć następujące działania:
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 Ogrodzenia nowych inwestycji powinny uwzględniać możliwość migracji zwierząt i roślin np. poprzez
realizację przepustów.

 Na nowych terenach rozwojowych należy utrzymać możliwie jak najwyższy wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej. 

 Roboty budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków.
 Tereny inwestycji budowlanych zabezpieczać w ten sposób aby do środowiska gruntowo-wodnego

nie przedostały się żadne substancje szkodliwe.

Studium  nie  będzie  mieć  negatywnego  wpływu  na  ochronę  przyrody  Parków  Krajobrazowych
i Obszarów Chroniony Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000. Zostaną utrzymane i wzmocnione ekosystemy
leśne oraz zostają zachowane wszystkie cenne walory środowiska. 

W  związku  z  wyznaczaniem  nowych  terenów  inwestycyjnych,  może  zwiększyć  się  nieznacznie
antropopresja  na  terenach objętych ustaleniami  Studium.  Oddziaływanie  na  glebę to przede wszystkim
zmniejszanie jej powierzchni przez trwałą zabudowę i infrastrukturę techniczną. 

W  związku  z  lokalizacją  nowych  terenów  mieszkaniowych  w  granicach  obszaru  Natura  2000  -
w  terenach  już  zainwestowanych,  oddziaływania  na  cele  ochrony  obszarów  Natura  2000  nie  będzie
znaczące. 

W  obszarze  Natura  2000  znajdują  się  następujące  tereny  powierzchniowej  eksploatacja  złóż  PG:
Szczypiec 1A,2A oraz 3-I. Tereny te są eksploatowane, w związku z czym nie nastąpią nowe oddziaływania na
obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Teren OG i TG Szczypiec 1A jest planowany do rozszerzenia,
w  związku  z  czym  ingerencja  przyczyni  się  do  ograniczenia  terenów  dla  naturalnego  występowania
gatunków fauny i fory, jednakże ze względu na naturalną sukcesję fory oraz zdolności adaptacyjnej fauny,
oddziaływanie będzie neutralne - nastąpi przemieszczenie siedlisk na tereny sąsiadujące. W związku z czym
nie nastąpi negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki chronione na terenie obszaru Natura 2000. Ze
względu  na  już  istniejącą  funkcję  oraz  jej  punktowe  poszerzenie,  nie  nastąpi  zagrożenie  naruszenia
integralności obszarów i spójność sieci Natura 2000.

Obszary  Natury  2000  na  terenie  gminy  gminy  Pińczów  położne  są  w  swoim  bliskim  sąsiedztwie
lub połączone są poprzez korytarze ekologiczne wchodzące w skład istniejących lasów.

W związku z powyższym oraz w związku z lokalizacją obszarów Natura 2000, należy stwierdzić, że
zapisy  Studium nie  wpłyną  negatywnie  na  integralność  i  powiązanie  z  innymi  obszarami  Natura  2000,
nie wpłyną negatywnie na same obszary Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na spójność i integralność obszarów Natura 2000.
W związku z powyższym planowane zagospodarowanie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele

ochrony obszaru natura 2000.
Reasumując wprowadzone zmiany  projektem Studium nie mają znaczącego oddziaływania na tereny

objęte  ochroną  prawną.  Ustalenia  „Planu”  chronią  przedmioty  ochrony  obszaru  Natura  2000,  Parków
Krajobrazowych oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu,  oraz zachowują drożność korytarzy ekologicznych.

IX. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań  na środowisko, mogących być rezultatem projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru.

Przy  realizacji  „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Piń-
czów” w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi należy uwzględnić po -
niższe ustalenia:
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 zapewnić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zakaz odprowadzania nieczysz-
czonych ścieków do gruntu i cieków wodnych;

 zapewnić ochronę powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie obowiązujących norm dotyczą-
cych emisji spalin i zanieczyszczeń atmosferycznych;

 zapewnić ochronę klimatu akustycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych pozio-
mów hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz minimalizację uciążliwości po-
przez transport z obiektów produkcyjnych i usługowych w porze tylko i wyłącznie dziennej;

 zapewnić monitoring siedlisk ptaków w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, dotyczy to zwłaszcza
obszaru, na którym planowana inwestycja jest oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura
2000;

 maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budów w celu ograniczenia przekształceń wierzchniej
warstwy litosfery;

 zabezpieczenie terenów poddanych niwelacjom, wykopom i  innym przekształceniom, za pomocą
nasadzeń zieleni niskiej i ewentualnych umocnień mechanicznych;

 zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych i wykorzystanie jej
do kształtowania terenów zieleni przydrożnej i przyobiektowej;

 zabezpieczenie  gruntu  i  wód w rejonie  inwestycji  przed  zanieczyszczeniami  związanymi  z  pracą
sprzętu zmechanizowanego;

 ukształtowanie  terenów zieleni  pełniącej  funkcje  izolacyjno -  krajobrazowe (sąsiedztwo terenów
komunikacyjnych);

 rekultywacja terenów zniszczonych w procesie budowlanym;
 stosowanie  oprócz  piaskowników  kanalizacji  deszczowej  również  separatorów  substancji

ropopochodnych;
 obowiązek  gromadzenia  odpadów  komunalnych  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych  i  ich

zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;
 zapewnić ochronę istniejących lokalnych powiązań przyrodniczych;
 zapewnić  ochronę  istniejących  zadrzewień  poprzez  ograniczenie  wycinki  drzew do  niezbędnego

minimum  wynikającego  z  potrzeb  inwestycyjnych  lub  konieczności  zapewnienia  warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 stosować normatywne pasy technologiczne od urządzeń elektroenergetycznych.

Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko:

Rodzaj przeznaczenia 
terenu

Działania minimalizujące

MW 
Tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału procen-
towego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

Mm 
Tereny zabudowy miejskiej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 
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minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

Mn 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję zanieczysz-
czeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

M 
Tereny zabudowy 
ośrodków wiejskich

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

U 
Tereny zabudowy 
usługowej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału procen-
towego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

U1 Tereny zabudowy 
usługowej o niskiej 
intensywności

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

US Tereny usług sportu 
i rekreacji

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

UT Tereny usług 
turystycznych

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
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procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
P Tereny zabudowy 
produkcyjnej, 
przemysłowej, składów 
i infrastruktury

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

PU Tereny zabudowy 
produkcyjno – usługowej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                        
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                        
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 Ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału                  
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

PG Tereny eksploatacji 
surowców

 wykonywanie prac przygotowawczych do eksploatacji w odpowiednim 
terminie, np. poza okresem lęgowym ptaków, rozrodczym ssaków             
(wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy gleby), 

 okresowe prowadzenie monitorowania lub nadzoru przyrodniczego          
i podejmowanie działań ochronnych właściwych dla konkretnych               
gatunków, 

 dostosowanie kierunku rekultywacji do stanu otaczającej przyrody
 wytyczanie pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych o szerokości 

większej niż zakładany (wyliczony) zasięg leja depresji, szczególnie             
w przypadku gdy do terenu górniczego przylegają siedliska przyrodnicze 
lub siedliska chronionych gatunków grzybów, roślin lub zwierząt

 przeniesienie zwierząt np. bezkręgowców, płazów i gadów w miejsca        
o takich samych lub zbliżonych warunkach siedliskowych,

 wykorzystanie do wydobycia nowoczesnej technologii, która ograniczy 
do granic opracowania potencjalny wpływ inwestycji na środowisko, 
ograniczy hałas, wibracje i zanieczyszczenie powietrza oraz zagwarantuje 
brak oddziaływania na zasoby wód,

 nie należy prowadzić tankowania i napraw pojazdów w wyrobisku oraz 
nie parkować maszyn na tym terenie,

 należy zadbać o zachowanie szczególnych standardów ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z paliw i płynów                             
eksploatacyjnych maszyn i urządzeń używanych na terenie inwestycji,

 Powstające odpady należy segregować i gromadzić w indywidualnych po-
jemnikach oraz należy zapewnić wywóz/utylizację odpadów przez     wy-
specjalizowane frmy. 

PF 
Tereny instalacji 
fotowoltaicznych

 zastosować rozwiązania mające na celu uniknięcia efektu odbicia 
chmur i możliwego pomylenia terenu farmy z tafą zbiornika wodnego, 
ogrodzenie ma być przystosowane do możliwości migracji roślin              
małych i średnich zwierząt, 

 teren nadal należy kosić i użytkować jako pastwisko,
 właściwy dobór mocy projektowanej instalacji solarnej uwzględniający 

zapotrzebowanie energetyczne użytkownika,
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 zastosowanie urządzeń wysokiej jakości, posiadającej certyfkaty             
gwarantujące wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki           
atmosferyczne w tym burze i gradobicia.

ZC 
Tereny istniejących 
cmentarzy

Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących 
artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów                          
przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co           
najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, 
że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć         
wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci                     
podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze                  
zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej      
w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.

ZC1 
Tereny projektowanych 
cmentarzy

KS 
Tereny usług 
komunikacyjnych

Tereny istniejące.

KK 
Teren komunikacji 
kolejowej

Tereny istniejące.

KM/U 
Teren komunikacji 
miejskiej i podmiejskiej 
oraz usług

Tereny istniejące.

KP 
Tereny placów 
publicznych

Ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników                
minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału procentowego 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

IT 
Teren zabudowy 
technicznej

Tereny istniejące (inwestycje celu publicznego) niezbędne do zapewnienia          
dostawy podstawowych mediów mieszkańcom gminy.

RU 
Tereny produkcji rolnej

 pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie energii 
elektrycznej, gazu (w tym w zbiornikach zewnętrznych) oraz                     
odnawialnych źródeł energii, minimalizujących niską emisję                      
zanieczyszczeń do atmosfery,

 podłączenie obiektów budowlanych do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 ograniczenie intensywności zabudowy poprzez określenie wskaźników 

minimalnej powierzchni działki budowlanej i wskaźnika udziału               
procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

X. Rozwiązania  alternatywne  do  rozwiązań  zawartych  w  projektowanym  dokumencie  wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Na  etapie  sporządzania  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pińczów,  przyjęto rozwiązania zaproponowane przez zainteresowane strony.

Są  one  wynikiem  potrzeb  lokalnej  społeczności  oraz  potrzeb  rozwoju  gminy  poprzez  wzrostu
konkurencyjności gminy.

87



Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  jest  podstawowym
dokumentem  nakreślającym  politykę  przestrzenną  gminy.  Na  etapie  tworzenia  projektu  uwzględnia  się
założenia i cele władz samorządowych, potrzeby mieszkańców i lokalnych inwestorów, uwagi i wnioski wielu
organów  administracji  publicznej.  Przyjęty  projekt  jest  wynikiem  wielu  kompromisów.  Rozwiązania
alternatywne zarówno lokalizacyjne i technologiczne rozpatruje się na etapie planowania i projektowania
poszczególnych inwestycji.

W trakcie sporządzania niniejszej prognozy, nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków
techniki i luk we współczesnej wiedzy, a w szczególności z problemem dokonania oceny środowiskowej pod
względem zagrożenia powierzchni ziemi, roślin, zwierząt oraz krajobrazu.

XI. Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ  sporządzający  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  jego
zmiany) – burmistrz zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy do przeprowadzenia
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu.

W  przypadku,  gdy  zaistnieje  możliwość  negatywnego  oddziaływania  któregoś  z  elementów
planowanej inwestycji na chronione środowisko przyrodnicze lub na siedliska chronionych gatunków roślin
bądź  też  inne  chronione  elementy  przyrody  o  znaczeniu  priorytetowym przewidywany  jest  monitoring
podczas eksploatacji. Monitoring miałby na celu określenie skuteczności zastosowanych rozwiązań w celu
ochrony przyrody.

Proponowany  monitoringiem  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko
przyrodnicze jest:

 w  sposób  ciągły  diagnozować  zmiany  w  zakresie  zagospodarowania  przestrzeni  na  podstawie
systematycznych inwentaryzacji (zadanie samorządu gminnego);

 wprowadzić monitoring obszarów i obiektów ochrony przyrody i obiektów planowanych do objęcia
ochroną,  między  innymi  dla  oceny  stanu  ich  siedlisk,  szaty  roślinnej  i  fauny  oraz  skuteczności
prowadzonych zabiegów ochronnych (zadanie służb Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Kielcach).

XII. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Oddziaływanie realizacji  ustaleń projektu Studium gminy Pińczów będzie ograniczone terytorialnie
i nie przewiduje się oddziaływań na tereny położone poza granicami kraju.

XIII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie  z  uregulowaniami  prawnymi  dotyczącymi  udostępniania  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko
projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów” wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządza się prognozę
oddziaływania  na  środowisko  projektu  Studium,  której  zakres  i  stopień  szczegółowości  uzgadnia  się
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Projekt  Studium  polega  głównie  na  utrzymaniu  istniejącej  funkcji  dla  większości  terenów  oraz
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wyznaczeniu  nowych  terenów  inwestycyjnych  –  głównie  pod  zabudowę  mieszkaniową,  usługową,
produkcyjną oraz wyznaczenie terenów  przewidzianych pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł (farm fotowoltaicznych) oraz pod planowaną obwodnicę miasta.

Celem opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Pińczów”  jest  identyfkacja  i  przewidywanie  oddziaływania
realizacji tej zmiany na zdrowie ludzi oraz na środowisko biogeografczne, w tym na obszary chronione –
Natura 2000.  

Posłużono się  metodą opisową,  obejmującą przedstawienie  wpływu,  a  następnie  ocenę stopnia
i zakresu oddziaływania na środowisko inwestycji na różnych etapach ich realizacji.

Rozwój przestrzenny gminy Pińczów należy kształtować następująco:
1. Politykę zagospodarowania miasta i  gminy należy rozwijać w oparciu o zasadę zrównoważonego

rozwoju oraz ład przestrzenny.
2. Zabudowa  powinna  być  kształtowana  w  sposób  zwarty.  Należy  stosować  politykę  związaną

z  nierozpraszaniem zabudowy mieszkaniowej  i  wyznaczeniem  terenów  pod jej  perspektywiczny
rozwój.

3. W  polityce  rozwoju  mieszkalnictwa  należy  dążyć  do  stworzenia  warunków  do  podniesienia
standardu zamieszkiwania tj. wzrostu jakości budowanych mieszkań, ich wyposażenia oraz remontu
mieszkań zaniedbanych.

4. Na  obszarze  miasta  wyznacza  się  tereny  dla  perspektywicznego  rozwoju  funkcji  produkcyjnej,
drobnej wytwórczości i usług.

5. Należy traktować priorytetowo usługi związane z rzemiosłem jako lokalnej tradycji rzemieślniczej –
możliwość rozwoju gminy.

6. Wzdłuż dróg przebiegających przez zabudowę wsi mogą być lokalizowane usługi.
7. We wsiach dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą i wzbogacającą program przestrzenny lokaliza-

cję  wg  potrzeb:  usług  podstawowych,  usług  rzemiosła  i  wytwórstwa,  usług  publicznych,  usług
rekreacji w zieleni - w/w funkcja uszczegółowiona być powinna na etapie sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Preferuje się wielofunkcyjny rozwój ośrodków wiejskich. Miejscowości mogą podlegać więcej niż
jednemu kierunkowi rozwoju, pod warunkiem zachowania wartości krajobrazu i jego zasobów oraz
braku negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

9. Zagospodarowanie terenów wiejskich należy projektować jako obszary zabudowy wielofunkcyjnej.
10. Na  obszarze  gminy  dopuszcza  się  lokalizację  gospodarstw  specjalistycznych,  hodowlanych,

ogrodniczych oraz produkcji specjalistycznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Należy zapewnić przekształcenia i rozwój środowiska kulturowego w kierunku kształtowania ładu

przestrzennego i harmonii ze środowiskiem naturalnym, jako niezbędnego czynnika jakościowego
środowiska życia człowieka.

12. W celu rozwoju małych przedsiębiorstw, dopuszcza się lokalizację zabudowy o funkcji  usługowej
nieuciążliwej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

13. Należy dążyć do utrzymania układu ciągów ekologicznych, poprzez ich zakaz zabudowy.
14. Należy  podnieść  standardy  poprzez  rozbudowę  i  modernizację  infrastruktury  technicznej  oraz

systemu komunikacji.
15. Niezależnie od określonego przeznaczenia, w każdym z terenów wyznaczonych w Studium, uwzględ-

niając przepisy odrębne dopuszcza się lokalizację urządzeń i  obiektów infrastruktury technicznej
oraz melioracji.

16. Należy rozwinąć sferę związaną z usługami rzemiosła i rolnictwa.
17. Przy planowaniu rozwoju przestrzennego za priorytet uznaje się ochronę terenów o wartościach

przyrodniczych, krajobrazowych oraz terenów istotnych dla zachowania bioróżnorodności, w tym
ochronę przed niekontrolowaną zabudową oraz użytkowaniem.
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18. Należy  wzbogacać  i  racjonalnie  wykorzystywać  walory  systemu  przyrodniczego  dla  rekreacji
i rolnictwa.

19. Należy  utrzymać  i  racjonalnie  wykorzystywać  system  przyrodniczy  dla  potrzeb
turystyczno-krajoznawczych, rekreacyjnych i usługowych obiektów środowiska kulturowego.

20. Należy wyznaczyć obszary preferowane do rozwoju funkcji letniskowej, turystycznej o charakterze
agroturystyki i rekreacji.

21. Zieleń miejska powinna zostać poddana renowacji.
22. Zapewnić  normatywne  warunki  sanitarne  zamieszkiwania  ludności  w  zakresie  jakości  wód

i  powietrza  atmosferycznego,  poziomu  hałasu  i  wibracji  oraz  elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego.

23. Należy dążyć do stworzenia właściwych warunków do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie
przemieszczania się ludzi i towarów na terenie gminy, jak też i przemieszczeń zewnętrznych, w tym
tranzytu ludzi i towarów przez tereny gminy.

24. Na obszarach najlepszych kompleksów glebowych należy promować rolnictwo.
25. Ustala się, w celu ochrony gleb najwyższych klas (I -III) poprzez częściowy zakaz zabudowy.
26. Na  etapie  prac  nad  projektem  Studium  przeanalizowano  obecne  przeznaczenie  terenu  oraz

potencjalne, jakie może zaistnieć w wyniku realizacji innych dokumentów czy decyzji politycznych
i administracyjnych. 

W projekcie Studium ustalono następujące przeznaczenia terenu:

1. MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Mm Tereny zabudowy miejskiej.
3. MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. M Tereny zabudowy ośrodków wiejskich.
5. U Tereny zabudowy usługowej.
6. U1 Tereny zabudowy usługowej o niskiej intensywności.
7. US Tereny usług sportu i rekreacji.
8. UT Tereny usług turystycznych.
9. PU Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.
10. P Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, składów i infrastruktury
11. PG Tereny eksploatacji surowców
12. PF Tereny instalacji fotowoltaicznych
13. ZP Tereny zieleni publicznej
14. ZP1 Tereny zieleni publicznej – Góra Zamkowa
15. ZD Tereny ogródków działkowych
16. ZC Tereny istniejących cmentarzy
17. ZC1 Tereny projektowanych cmentarzy
18. ZN Tereny zieleni nieurządzonej (tereny łąk, pastwisk)
19. R Tereny rolne
20. ZL Tereny istniejących lasów
21. ZL2 Tereny przewidziane do zalesień
22. WS Tereny wód śródlądowych
23. WS1 Tereny wód śródlądowych
24. KS Tereny usług komunikacyjnych
25. KK Teren komunikacji kolejowej
26. KM/U Teren komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz usług
27. KP Tereny placów publicznych
28. T Teren zabudowy technicznej.
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29. RU Tereny produkcji rolnej.

Znaczna większość terenów została wyznaczona na podstawie obecnego zagospodarowania terenu
oraz ustaleń Studium z 2002 r. i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe założenie projektu Studium to:
 utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego gminy Pińczów,
 zalesienie gleb o najniższej przydatności dla rolnictwa,
 uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej,
 dopuszczenie  nowoczesnych  technik  na  pozyskiwanie  energii  elektrycznej  w  dobie  mitygacji  i

adaptacji do zmian klimatu,
 uwzględnienie przebiegu obwodnicy miasta Pińczów.

Dalszy  rozwój  społeczno-gospodarczy  gminy  Pińczów  przyczyni  się  do  zwiększenia  liczby
nowopowstających budynków o różnym przeznaczeniu na terenie gminy.

Rozwój nowej zabudowy wiąże się z takimi skutkami dla środowiska jak:
 zwiększony pobór wody,
 zwiększona ilość odprowadzanych ścieków,
 zwiększona ilość powstałych odpadów, 
 zmniejszenie terenów powierzchni biologicznie czynnej,
 wzrost hałasu będącym efektem wzmożonego ruchu komunikacyjnego,
 wzrost emisji zanieczyszczeń,
 zmiana warunków topoklimatycznych.

W  celu  minimalizacji  uciążliwości  dla  środowiska  rozwój  społeczno-gospodarczy  gminy  Pińczów
powinien uwzględniać następujące zasady:

 przy  zagospodarowaniu  nowych  nieruchomości,  należy  utrzymywać  w  miarę  możliwości  jak
najwyższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,

 promować  transport  publiczny  i  wprowadzić  politykę  i  działania  na  rzecz  rozwoju  transportu
rowerowego,

 systematycznie  zastępować  indywidualne  źródła  ciepła  (np.  opalane  węglem)  odnawialnym
źródłami  energii  takimi  jak:  pompy ciepła,  panele  fotowoltaiczne,  zgodnie  z  planem gospodarki
niskoemisyjnej,

 w związku z postępującymi zmianami klimatu należy stworzyć warunki do retencjonowania wody
w okresach o wzmożonej liczbie opadów, w celu wykorzystania ich w okresach suszy,

 tereny przeznaczone pod zabudowę uzbroić w sieci wodno-kanalizacyjne,
 prowadzić i promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Przedmiotowe  tereny  położone  są  w  Gminie  Pińczów  w  południowej  części  województwa
świętokrzyskiego.  Gmina  charakteryzuje  się  wysokimi  walorami  środowiska  przyrodniczego.  Na  terenie
gminy występują  tereny prawnie  chronione:  Obszar  Natura  2000 Ostoja  Nidziańska PLH260003,  Obszar
Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029, Obszar Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001, Szaniecki Park
Krajobrazowy,  Nadnidziański  Park  Krajobrazowy,  Kozubowski  Park  Krajobrazowy,  Nadnidziański  Obszar
Chronionego  Krajobrazu,  Kozubowski  Obszar  Chronionego  Krajobrazu,  rezerwat  przyrody  Krzyżanowice,
rezerwat  przyrody  Grabowiec,  rezerwat  przyrody  Pieczyska,  rezerwat  przyrody  Skowronno,  rezerwat
przyrody  Winiary  Zagojskie,  rezerwat  przyrody  Skotniki  Górne,  rezerwat  przyrody  Polana  Polichno,
stanowisko dokumentacyjne Wąwozy lessowe w Bugaju, 17 pomników przyrody, 5 użytków ekologicznych.

W prognozie przedstawiono uwarunkowania środowiskowe gminy oraz scharakteryzowano elementy 
i komponenty środowiska na terenie gminy i miasta. W dalszej części w formie tabelarycznej przedstawiono
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możliwe oddziaływania na: faunę, forę, wody, klimat, powietrze, ludzi i zabytki gminy Pińczów. Dokonano
również szczegółowej analizy wpływu ustaleń projektu dokumentu na obszarowe formy ochrony przyrody
występujące  na  terenie  gminy  w  tym:  obszary  Natura  2000,  rezerwat  przyrody  i  obszary  chronionego
krajobrazu. 

Zapisy  i  ustalenia  Studium nie  spowodują  pogorszenia  stanu  siedlisk  przyrodniczych  lub  siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub nie wpłynie negatywnie
na  gatunki,  dla  których  ochrony  został  wyznaczony  obszar  Natura  2000,  lub  nie  pogorszy  integralności
obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Pińczów leży na Ponidziu, nad rzeką Nidą. Miasto położone jest częściowo w Dolinie Nidy, od północy
opierając się na zboczach wzgórz wchodzących w skład Garbu Pińczowskiego. Przez miasto przebiega droga
wojewódzka  nr  766  z  Morawicy  do  Węchadłowa.  Swój  początek  ma  tu  droga  wojewódzka  nr  767
prowadząca do Buska-Zdroju. Gmina Pińczów niemal w całości położona jest w obrębie makroregionu Niecki
Nidziańskiej. Jedynie północno-wschodni fragment przynależy do Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

Wody  podziemne  występują  w  utworach:  kredy,  trzeciorzędu  i  czwartorzędu. Kredowy  poziom
wodonośny na terenie gminy ujmowany jest studniami wierconymi. Teren gminy położony jest w znaczącej
większości,  z  wyjątkiem  północno-wschodniej  części  gminy,  na  obszarze  GZWP  nr  409  –  „Niecka
Miechowska” (SE), a w jej centralnej części występują obszary wysokiej i najwyższej ochrony (ONO i OWO). 

Wody powierzchowne występują  w postaci  cieków oraz  zbiorników wodnych.  Doliny  rzek tworzą
ważne  korytarze  ekologiczne  –  największa  wartość  ma  Nidy.  Uzupełnienie  systemu  wód
powierzchniowych  stanowią  płynące  zabagnionymi  dolinkami  lokalne  strumyki  oraz  liczne  rowy
melioracyjne. Do największych należy w części północnej Struga Podłęska, w części środkowej Bogucanka 
i w części południowo-zachodniej Mozgowianka.

Pod  względem typologicznym na  terenie  gminy  przeważają  gleby  brunatne,  brunatne  właściwe
powstałe na lessach, glinach, piaskach gliniastych, iłach zdeponowanych na płaskiej i łagodnej powierzchni.
Występują tu również czarnoziemy i czarnoziemy zdegradowane (zaliczane do kompleksu pszennego bardzo
dobrego i dobrego) a lokalnie rędziny wytworzone na wapieniach i marglach kredowych.

Ponad  80%  obszaru  stanowią  lasy  w  większości  grądy,  bory  sosnowo-dębowe,  fragmenty  olsów
i łęgów wiązowych występują także murawy kserotermiczne z roślinnością stepową. Największy kompleks
lasów grądowych i łęgowych na obszarze Niecki Nidziańskiej.

Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko - Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko - Kieleckiej.
Brak realizacji  projektowanego dokumentu („opcja zero”) nie  wpłynie na zmianę obecnego stanu

środowiska, tereny te pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu i przeznaczeniu określonym w aktualnie
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Głównym  celem  utworzenia  sieci  ekologicznej  Natura  2000  jest  objęcie  określonych  obszarów
ochrona prawną o statusach dostosowanych do wymogów Dyrektywy Ptasiej  79/409/EWG i  Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG. 

Realizacja projektowanego Studium nie będzie miała negatywnych oddziaływań na cel i przedmiot
ochrony Obszarów Natura 2000 i na ich fragmentaryzację.

Przy sporządzaniu  „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pińczów”  miały  zastosowanie  cele  ochrony  środowiska  określone  w  aktach  prawnych  ustanowionych
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a mianowicie:

1. utrzymanie  norm  odnośnie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  określonych
w przepisach szczególnych,

2. ochrona terenów cennych przyrodniczo, w tym obszarów objętych ochroną prawną,
3. ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej,
4. ochrona krajobrazu.
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Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowywaniu Studium.
Organ sporządzający Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

(lub  jego  zmiany)  –  Burmistrz  –  zobowiązany  jest  przynajmniej  raz  w  czasie  kadencji  Rady  do
przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu.

W  przypadku,  gdy  zaistnieje  możliwość  negatywnego  oddziaływania  któregoś  z  elementów
planowanej inwestycji na chronione środowisko przyrodnicze lub na siedliska chronionych gatunków roślin
bądź  też  inne  chronione  elementy  przyrody  o  znaczeniu  priorytetowym przewidywany  jest  monitoring
podczas eksploatacji. 

Monitoring  miałby  na  celu  określenie  skuteczności  zastosowanych  rozwiązań  w  celu  ochrony
przyrody.

Nie  przewiduje  się  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  z  uwagi  na  dużą  odległość
projektowanych inwestycji od granicy Polski.

Jak wynika z prognozy realizacja ustaleń studium nie będzie miała znaczącego, negatywnego wpływu
na stan środowiska, w tym krajobraz, oraz nie spowoduje pogorszenia warunków życia mieszkańców gminy
Pińczów.
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XIV. Wykorzystane materiały

Literatura:
 Dadlez  R.,  Marek  S.,  Pokorski  J.,  2000,  Mapa  geologiczna  Polski  bez  utworów  kenozoiku.

Wydawnictwo Kartografczne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa,
 Dylikowa A., 1973, Geografia Polski. Krainy geograficzne. PZWS, Warszawa,
 Klimaszewski M., 2003, Geomorfologia. PWN, Warszawa, 
 Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa,
 Okołowicz W., Martyn D., 1979, Regiony klimatyczne Polski. W: Atlas geografczny Polski, Warszawa,
 Romer E., 1949, Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
 Woś A., 1999, Klimat Polski. PWN, Warszawa.

Akty prawne i inne opracowania:
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 Ustawa o ochronie przyrody,
 Prawo ochrony środowiska,
 Prawo wodne,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisły,
 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001,
 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

w  sprawie  ustanowienia  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Kozubowska
PLH260029,

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2014 r.  
w  sprawie  ustanowienia  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Nidziańska
PLH260003,

 Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  (Uchwała  Nr  239 Rady  Ministrów z  dnia  
13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030),

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pińczów,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Pińczów,
 Program ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata

2017-2020,
 Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego

na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,
 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pińczówna lata 2008 – 2013,
 Strategia Rozwoju Gminy Pińczów do 2022 roku,
 Natura 2000 w planowaniu przestrzennym — rola korytarzy ekologicznych (Ministerstwo Środowi-

ska, 2009 r.)
Strony internetowe:

 www.  geoportal  .go..pl/  ,
 www.  gdos  .go..pl/  ,
 www.  kzgw  .go..pl/  ,
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 htp://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce  ,
 htp://kielce.rdos.go..pl/. 
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Skierniewice, 10.05.2019 r.

Oświadczam,  jako  autor  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  do  projektu  „Studium
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów”, że ukończyłem jednolite
studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w obszarze nauk przyrodniczych z dziedzin
nauk biologicznych lub nauk o ziemi oraz mam niezbędne kwalifkacje wymagane przepisami prawa.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Arkadiusz Michalski

96


