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1. Wprowadzenie 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzane na potrzeby miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest dokumentem planistycznym 

uzupełniającym, który w sposób wyczerpujący powinien spełnić rolę rozpoznania 

uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych gminy na tle uwarunkowań przestrzennych  

i społeczno-gospodarczych.  

Celem podstawowym tego opracowania jest dokonanie szczegółowej i wyczerpującej 

diagnozy systemu przyrodniczego sołectwa na tle gminy a następnie analizy i syntezy  

w kierunku waloryzacji dającej wskazania do zrównoważonego  zagospodarowania 

przestrzennego analizowanego obszaru. Wykładnikiem tego zagospodarowania jest 

dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych. Mówiąc o systemie przyrodniczym mamy również na uwadze 

zachowanie i ochronę zasobów kulturowych sołectwa, które stanowią nieoceniony walor 

tożsamości kulturowej danego miejsca i danej społeczności lokalnej. 

Natomiast cele szczegółowe wynikają ze specyfiki zasobów przyrodniczo-kulturowych 

sołectwa i stanowią w każdym przypadku o następujących zjawiskach i procesach 

rozwojowych: 

–  dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych, 

– zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze całego obszaru 

objętego planem zagospodarowania przestrzennego, 

– zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska w każdym możliwym do 

zrealizowania przypadku,  

– eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze, kulturowe i antropogeniczne, 

– ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych, jeżeli takie występują na 

terenie sołectwa/lub mogą wystąpić w perspektywie czasowej najbliższych 20-30 lat. 

Niezmiernie ważnym elementem tego opracowania, który wynika z aktualnie obowiązujących 

przepisów zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

a w szczególności z art. 15 tej ustawy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) jest stworzenie bazy 

wszystkich dostępnych wskaźników przyrodniczych, kulturowych i wybranych wskaźników 

antropogenicznych, które powinny stanowić w przyszłości podstawę m.in. do prowadzenia 

monitoringu przestrzennego dla danego sołectwa.  

Powyższe cele odpowiadają wyznaczonej polityce wojewódzkiej w zakresie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego nastawionej na przywrócenie i utrwalenie ładu 

przestrzennego zgodnie z: 

 (…) zasadą zrównoważonego rozwoju, 
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 zasadą preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod 

zabudowę, 

 zasada przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy, 

 zasada racjonalności ekonomicznej (…) 

 oraz z innymi zasadami uzupełniającymi, które zostały przyjęte w Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego 

 

1.1. Podstawy prawne opracowania  

Opracowanie ekofizjograficzne sołectwa Pasturka  stanowi opracowanie podstawowe 

dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki w gminie Pińczów w oparciu o poniższe akty prawne. 

Zgodnie z art. 72.1, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) przez „ (…) opracowanie ekofizjograficzne rozumie się 

dokumentację sporządzaną na potrzeby (…) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (…), charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze 

objętym studium lub planem  i ich wzajemne powiązania. (…)”. 

Wymagania określone w art. 72.1, ust.1-3 powyższej ustawy „(…) określa się na podstawie 

opracowań ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju sporządzonego dokumentu, cech 

poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań. (…)” – art. 72.1 ust. 4  

ustawy. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych  (Dz. U. Nr 155 z dnia 23 września 2002 r., poz. 1298) określa w art. 1, 

pkt 1-5 następujące wymogi i zakres wykonania opracowania ekofizjograficznego dla 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:    

1) dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych, 

2) zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym 

mpzp, 

3) zapewnienia warunków odnawialności zasobów środowiska, 

4) eliminowania lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko  

i zdrowie ludzi, 

5) ustalenia kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

      Na potrzeby sporządzenia mpzp sporządza się opracowanie ekofizjograficzne, które 

swym zasięgiem obejmuje obszar całej sołectwa w jej granicach administracyjnych. Składa 

się ono z części kartograficznej i opisowej.  Część kartograficzna składa się z map 

analitycznych charakteryzujących przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych 

elementów przyrodniczych podsumowanych w syntetycznej mapie kompleksowych ocen  

i waloryzacji. Treść map syntetycznych uzależniona jest od charakteru dokumentu 
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planistycznego do którego opracowanie się odnosi oraz od specyfiki środowiska  poddanego 

analizie i waloryzacji.   

Część opisowa i kartograficzna opracowania ekofizjograficznego podstawowego 

obejmuje następujący zakres treści i  problemów:  

1) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane  

i zinterpretowane przestrzennie w zakresie: 

a) poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań oraz procesów 

zachodzących w środowisku, 

b) dotychczasowych zmian w środowisku, 

c) struktury przyrodniczej obszaru, w tym różnorodności biologicznej, 

d) powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem, 

e) zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej, 

f) zasobów krajobrazowych i ich ochrony prawnej, 

g) jakości środowiska oraz jego zagrożeń wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń; 

2) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, a w szczególności: 

a) ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji, 

b) ocenę stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności 

biologicznej, 

c) ocenę stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania, 

d) ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z cechami  

i uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

e) ocenę charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku, 

f) ocenę stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia; 

3) wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu 

kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji 

środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 

4) określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno- 

przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić 

przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 

5) ocenę przydatności środowiska, polegająca na określeniu możliwości rozwoju  

i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; 

6) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych w postaci wniosków z analiz, prognoz  

i ocen dostosowanych do potrzeb opracowania i obejmujących m.in.: 

a) określenia przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych,  

w tym mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, 

uzdrowiskowej, komunikacyjnej oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego spełniania 

wymienionych funkcji, 

b) wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie z uwagi na cechy zasobów 

środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane 
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potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania 

różnorodności biologicznej, 

c) określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub 

występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazania obszarów, na których 

ograniczenia te występują. 

Jak już wspomniano wcześniej opracowanie ekofizjograficzne jest jednym  

z podstawowych materiałów leżących u podstaw sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i formułowania jego ustaleń, stosownie do zakresu 

problemowego zapisanego w artykule 15 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073),  jak i we wspomnianym 

wcześniej art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Dodatkowo  zakres niniejszego opracowania został określony 

na podstawie analizy problematyki i skali rozwiązań właściwych dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa o unikalnych walorach przyrodniczych zgodnie 

ze schematem analizowanej problematyki przedstawionym na str. 12.  

Wśród najważniejszych aktów prawnych dotyczących analizy przyrodniczo-

kulturowej obszaru należy wymienić również następujące dokumenty: 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 

ze zm.), 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.), 

– Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 13 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 16 października 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.  2018 r. poz. 1614 ), 

– Ustawa z  dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2126 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161), 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. z 2017 r. 

poz. 2187 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze  zm.), 

– Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r.  w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U 92 z 3.09.2001, poz. 1029), 
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– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy 

gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą  

i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. 

Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001r.), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy 

gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą  

i częściową  oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1456), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów  

i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. 2005 Nr 60, poz. 533), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133),  

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r.  Nr 25, poz. 2183), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1409), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 września  2016 r. w sprawie kryteriów 

oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1399), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 września  2016 r. w sprawie prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1395), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) – Dz.U. z 1999 r.  Nr 112 poz. 1316. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.  z 2015 r. 

poz. 1422). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia 

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. 2007, Nr 214 

poz. 1573). 

 Analiza i synteza zasobów środowiskowych zawarta w opracowaniu musi być zgodna  

z wytycznymi zawartymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego i oprócz przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego musi uwzględniać  

w odniesieniu do sołectwa Pasturka następujące wskazania: 

 ciągłość procesów planistycznych i realizacja ustaleń zawartych w mpzp sołectwa 

Pasturka, 

 ochrona krajobrazu, 

 opracowanie katalogu dobrych wzorców z zakresu architektury i urbanistyki przy 

zachowaniu wysokich standardów wskaźnikowych w tym zakresie, 
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 utrzymanie sprawnych systemów komunikacji i infrastruktury (sołectwo posiada w 100% 

zwodociągowanie, częściową kanalizację sanitarną, szamba, przydomowe oczyszczalnie 

biologiczne), 

 priorytetowe traktowanie inwestycji celu publicznego, w tym przestrzeni „wojewódzkiej” 

polegające na nie obudowywaniu dróg wojewódzkich zabudową niezwiązaną z obsługa 

ruchu komunikacyjnego (przebudowy drogi wojewódzkiej DW 767), 

 szeroka edukacja społeczności lokalnej na tematy urbanistyczne, głównie ładu 

przestrzennego, ochronę i kształtowanie krajobrazu, 

 ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ich racjonalne wykorzystanie,  

w tym również tworzenie nowych przestrzeni  przewietrzania i utrzymanie istniejących 

korytarzy ekologicznych pozbawionych barier ekologicznych lub minimalizację ich 

negatywnego oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego, 

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego i jego ochrona m.in. poprzez stosowanie 

systemów grzewczych ograniczających szkodliwość niskiej emisji (systemy OZE, 

systemy niskoemisyjne) oraz wprowadzenie izolacyjnych pasów zieleni wysokiej wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, 

 rozwój zieleni i terenów zielonych, 

 ograniczenie lokalizacji obiektów wzmagających intensywność ruchu drogowego np. 

centra handlowe czy logistyczne, 

 ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja dróg, stosowanie technologii 

zapewniających dopuszczalne normy hałasu, stosowanie w budownictwie materiałów  

o zwiększonej izolacji akustycznej),  

 sporządzanie map akustycznych dla terenów o dużym natężeniu ruchu drogowego, 

monitoring hałasu i wdrażanie działań ograniczających hałas drogowy, 

 utrzymanie  dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych (racjonalizacja ich 

zużycia, stosowanie obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych, modernizację  

i utrzymanie sprawności technicznej istniejących obiektów hydrotechnicznych, dążenie 

do zagospodarowania wód w obrębie posesji np. poprzez tworzenie studni, zbiorników 

lub rowów chłonnych, ogrodów deszczowych, oczek wodnych, zbiorników zamkniętych 

wody deszczowej dla celów użytkowych – nawadniania, spłukiwania toalet, utrzymania 

czystości),  

 zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i ochrony przed skutkami suszy, 

 ochrona zasobów kulturowych (figurki i krzyże przydrożne, stanowiska archeologiczne), 

 ochronna unikatowego krajobrazu sołectwa (ograniczenie zabudowy chaotycznej, 

kosmopolitycznej – pozbawionej cech wynikających z tradycji regionu, zróżnicowanej 

architektonicznie, materiałowo, gabarytowo, kolorystycznie i pod względem detali 

architektonicznych, ochrona punktów, ciągów i panoram widokowych, zakaz niszczenia 

krajobrazów otwartych i jego fragmentaryzacja, zakaz tworzenia antropogenicznych 
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dominant krajobrazowych, ochrona naturalnego pokrycia terenu, szaty roślinnej, 

użytkowanych gruntów tworzących harmonijna mozaikę krajobrazową pól uprawnych, 

lasów, łąk i charakterystycznych elementów morfometrycznych – dolina, tarasy, garb, 

powierzchnie stokowe, wypłaszczenia, sporządzanie analiz krajobrazowych i monitoring 

krajobrazu, edukacja i partycypacja społeczna w zakresie krajobrazu jego ochrony  

i kształtowania), 

 ograniczenie dzikiej eksploatacji surowców np. piasków w Lesie Pasturskim, 

 wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające podejmowaniu działalności 

gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji, 

 rozwój funkcji rolniczej jako funkcji głównej (wysokie walory rolnicze – 61,0-70,0 pkt  

w 120,0 pkt skali wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej stosowanej przez 

IUNG w Puławach, stworzenie bazy rynku rolnego i lokalnego przetwórstwa rolno-

spożywczego, niski poziom aktywności producentów rolnych, brak specjalizacji 

rolnictwa, głównie w kierunku rolnictwa ekologicznego i zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki rolniczej, zwiększenie retencji wodnej, zwiększenie alokacji finansowej 

interwencji publicznej, w tym środków Europejskiego Funduszu Rolnego, unikanie 

lokalizacji mogących negatywnie oddziaływać na rolniczą przestrzeń produkcyjną), 

 zwiększenie lesistości przez zalesienie gatunkami rodzimymi gleb V klasy bonitacyjnej 

np. sosną terenu w sąsiedztwie Lasu Pasturskiego oraz prawidłowe gospodarowanie 

terenami leśnymi zgodnie z Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na okres 

01.01.2013 do 31.12.2022, zalesienie terenów GZWP 409 (preferowana lesistość GZWP 

ok. 30%).  

 

1.2. Zakres i metodyka opracowania 

 Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części: 

1) analitycznej (charakterystyka poszczególnych komponentów funkcjonalnych środowiska, 

a także jego walorów i zagrożeń); 

2) diagnostycznej ( identyfikacja i waloryzacja  systemu przyrodniczego gminy); 

3) wnioskowej (uwarunkowania rozwoju w postaci trzech  grup wskazań: grupa I – 

wskazania  wynikające z przeprowadzonych ocen analitycznych, grupa II – wskazania 

wynikające z analizy funkcjonowania środowiska (Szulczewska i in. 2009), grupa III: 

wskazania wynikające z ograniczeń formalno-prawnych. 

Ogólną metodykę opracowania w ujęciu graficznym przedstawia schemat na str. 12 (ryc. 1). 

prezentujący strukturę Opracowania ekofizjograficznego podstawowe dla potrzeb 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturki w gminie Pińczów  

w podziale na wspomniane powyżej trzy zasadnicze części (I-III) opracowania 

ekofizjograficznego.  
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W pracy wykorzystano metodę: 

 analizy źródłowej dostępnych materiałów, 

 inwentaryzacji urbanistycznej sołectwa Pasturka przeprowadzonej w lutym 2017 r.  

i w kwietniu 2018 r., 

 diagnozy środowiska sołectwa Pasturka w formie tekstowej i graficznej, 

 syntezy materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej (w przeważającej części 

oceny elementów środowiska przyrodniczego przedstawione w opracowaniu wyniki ocen 

wykonano zgodnie z podejściem oceny zintegrowanej według schematu P (Presja) – S 

(Stan) – R (Reakcja), 

 formułowania wniosków końcowych m.in. w oparciu o diagnozę i syntezę Systemu 

Przyrodniczego Sołectwa Pasturki (SPS Pasturki). 
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1.3. Źródła informacji  

W opracowaniu wykorzystano dostępne materiały źródłowe z zakresu badanej 

problematyki w podziale na następujące kategorie dotyczące: 

 środowiska przyrodniczego (literatura źródłowa, opracowania problemowe mapy: 

topograficzne, geologiczne, hydrograficzne, sozologiczne, glebowe, mapy zbiorowisk 

roślinnych,) 

 środowisk kulturowego (Archeologiczne Zdjęcie Polski, mapy historyczne z 1939 r., 

literatura źródłowa), 

 środowiska  antropogenicznego (np. Mapa średniego dobowego natężenia ruchu 

pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2015 roku ), 

 geoserwisów internetowych GDOŚ, PIG, Lasów Państwowych, GUS i in. 

 oraz najważniejszych aktów prawnych i opracowań specjalistycznych odnoszących się 

do problematyki ekofizjograficznej i przestrzennej sołectwa Pasturka lub terenów 

pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym również planu zagospodarowania 

województwa świętokrzyskiego.  

Punktem wyjścia do sporządzenia niniejszego opracowania była potrzeba opracowania  

projektu mpzp dla sołectwa Pasturka w gminie Pińczów. Stąd uwaga Autorki ukierunkowana 

była na zagadnienia środowiska przyrodniczego w podziale na poszczególne jego elementy 

oraz obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione przewidziane do ochrony na 

podstawie przepisów szczególnych. Analizie poddano również ochronę wartości kulturowych 

w rozbiciu na krótki rys historyczny oraz charakterystykę zabytków architektonicznych  

i archeologicznych. Obowiązujący mpzp nie posiada opracowania ekofizjograficznego, 

dlatego też istnieje potrzeba opracowania go od podstaw.  

Ważnym źródłem informacji o środowisku przyrodniczym sołectwa Pasturka, stanie jej 

środowiska, a także już wykonanych opracowaniach pomiarowych i analitycznych okazała się 

baza danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz raport  

o stanie środowiska woj. świętokrzyskiego w 2017 r. (Raport… 2018). Raport ukazuje jakość 

powietrza atmosferycznego, jakość wód i hałas oraz pole elektromagnetyczne w skali całego 

województwa, w tym również w sołectwie Pasturka. Przy omawianiu stanu jakości wód 

powierzchniowych scharakteryzowano stan/potencjał ekologiczny  w naturalnych i silnie 

zmienionych jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP) za 2010-2015 dla zlewni 

woj. świętokrzyskiego, w tym również w zlewni Nidy. Natomiast przy omawianiu stanu 

hałasu dokonano analizy w podziale na hałas wynikający z prowadzenia działalności 

usługowej i komunikacyjny skupiając się hałasie drogowym a w szczególności na mapie 

akustycznej opracowanej przez GDDKiA. W przypadku pola elektroenergetycznego 

dokonano analizy średnich wartości poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(PEM) w latach 2014-2017.     

Wykorzystane źródła 117 pozycji zamieszczono w ich spisie w końcowej części opracowania. 
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2. Charakterystyka sołectwa na tle regionalnym 

2.1. Sołectwo Pasturka w strukturze administracyjnej  i geograficznej 

województwa świętokrzyskiego 

 Sołectwo Pasturka położone jest w południowej części woj. świętokrzyskiego   

i w  środkowej  części gminy Pińczów – ryc. 2. Od północy graniczy z sołectwem Włochy, od 

wschodu z sołectwem Bogucice Drugie i Bogucice Pierwsze, natomiast od południa  

z sołectwem Kowala a od zachodu  z miastem Pińczów (ok.25% tej granicy ma charakter 

naturalny wzdłuż koryta rzeki Nidy). Odległość sołectwa  do centrum Pińczowa wynosi  ok. 

3,6 km, zaś do granic administracyjnych Buska-Zdroju  ok. 11,7 km. Natomiast do granic 

stolicy województwa świętokrzyskiego Kielc (ośrodka o znaczeniu krajowym) ok. 44,0 km. 

  

Sołectwo Pasturka na tle podziału administracyjnego woj. świętokrzyskiego na powiaty  

                                                                                                                                 Opracowanie: M. Strzyż, 2018. 

Ryc. 2. Sołectwo Pasturka na tle podziału administracyjnego województwa świętokrzyskiego, 

i powiatu pińczowskiego 
 

Pod względem powierzchni geodezyjnej (420,1 ha) sołectwo Pasturka stanowi zaledwie 

1,97% pow. gminy miejsko-wiejskiej Pińczów, która w województwie świętokrzyskim pod 

względem powierzchni zaliczana jest w do gmin o stosunkowo dużej powierzchni. Jej 

powierzchnia stanowi 34,7% powierzchni powiatu pińczowskiego i 1,82% powierzchni 

województwa świętokrzyskiego.   

Szczegółową lokalizację geograficzną na powierzchni Ziemi określają współrzędne, które dla 

centralnej części sołectwa Pasturka  określono jako: 

 szerokość geograficzna (φ) = 50º31’10.97’’N, 

 długość geograficzna (λ) = 21º26’33.28’’E. 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

15 
 

Miejsko-wiejską gminę Pińczów zamieszkuje 20 732 (wg stanu na 31.12.2017 r.) 

mieszkańców czyli ok. 1,66% ludności powiatu i 1,66% ludności województwa 

świętokrzyskiego. Sołectwo Pasturka zamieszkuje 447 osób, w tym kobiety stanowią 50,9% 

a mężczyźni 49,1%. Średnią gęstość zaludnienia gminy jest niewielka i wynosi 99 osób/km
2
 

przy średniej powiatu 79 i województwa 108 osób/km
2
. Wskaźnik przyrostu naturalnego w 

2016 r. w województwie świętokrzyskim wynosił -2,7 promila, w Polsce -0,2 promila, 

natomiast w gminie Pińczów  był znacznie niższy i wynosił -3,3 promila. Natomiast liczba 

ludności sołectwa Pasturka w latach 1998-2011 wzrosła o 33,1%. Współczynnik feminizacji 

w sołectwie jest porównywalny ze współczynnikiem feminizacji dla województwa 

świętokrzyskiego i powiatu pińczowskiego i wynosi 104. Struktura ludności sołectwa 

Pasturka wynosi: 68,8% ludności w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku 

przedprodukcyjnym i 13,7% w wieku poprodukcyjnym. Na każde 100 osób sołectwa 

przypada 45,3 osób w wieku nieprodukcyjnym.  

Województwo świętokrzyskie należy do najsłabiej zurbanizowanych województw   

w kraju jego stopa urbanizacyjna wynosi 44,8% (2017). Gmina Pińczów posiada jeszcze 

niższą stopę urbanizacyjną wynoszącą 25,6% przy stopie urbanizacyjnej powiatu 

pińczowskiego 30,02%. Sołectwo Pasturka nie posiada określonego wskaźnika urbanizacji 

ponieważ w jej obszarze nie występują tereny miejskie. Sołectwo w całości jest obszarem 

wiejskim.  

W 2016 r. w sołectwie oddano do użytku 2 mieszkania o powierzchni użytkowej 212 

m
2
, przeznaczone na użytek własny, co jest większą wielkością od wartości dla województwa 

świętokrzyskiego i całej Polski.   

Położenie sołectwa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 (DW767) Pińczów – Busko 

Zdrój oraz drogi powiatowej Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – 

Zagość –  Skotniki Dolne  – Skorocice – Łatanie (0070T o długości 14,8 km)  stwarza łatwą 

dostępność komunikacyjną i korzystne warunki powiązań zewnętrznych. 

Sołectwo Pasturka położone jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego  

o ścierających się masach powietrza kontynentalnego i oceanicznego. Według rejonizacji  

W. Okołowicza i D. Martyn, sołectwo Pasturka leży w Małopolskim Regionie 

Klimatycznym. Zaś wg prof. A. Wosia (1994) klimat  obszaru sołectwa Pasturka leży  

w Regionie Zachodniomałopolskim  (XX).   

Lasy sołectwa Pasturka w ok. 90% pozostają własnością Skarbu Państwa pod 

zarządem Nadleśnictwa Pińczów podlegającego pod Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych (RDLP) w Radomiu. Nadzór Nadleśnictwa obejmuje 9718 ha powierzchni 

lasów państwowych i 163 ha lasów prywatnych. Gatunkiem przeważającym lasów 

sołectwa Pasturka jest sosna przy mniejszym udziale dębu, brzozy, olszy i innych. 

Lasy stanowią 29,1% powierzchni gminy Pińczów przy średniej krajowej (28,7%)  

i średniej europejskiej – 33% a tym bardziej od przyjętego w krajach UE wskaźnika 
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kierunkowego 42% (dane GUS 2017). Pełnią one ważną funkcję w utrzymaniu 

przestrzennej ciągłości obszarów aktywnych biologicznie i są „ważnym elementem 

bezpieczeństwa ekologicznego Polski” polityki ekologicznej państwa. Obszary leśne 

spełniają również wielorakie funkcje (ochronne, gospodarcze i rekreacyjne) wynikające  

z potencjału biologicznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych. 

Pod względem krajobrazowym w obszarze sołectwa Pasturka dominuje krajobraz 

dolinny, przechodzące w północnej części obszaru w tereny wyniesienia kredowego Garbu 

Pińczowskiego. Korzystne warunki środowiska przyrodniczego i cenne walory 

środowiska kulturowego, oraz dogodne położenie i dostępność komunikacyjna sołectwa 

Pasturka to podstawowe elementy sprzyjające uaktywnieniu sołectwa jako ośrodka 

turystyczno-wypoczynkowego w skali  gminy Pińczów oraz powiatu pińczowskiego.  

Pod względem gospodarczo-społecznym, który w przeważającej części kształtuje 

aktualną przestrzeń przyrodniczą i antropogeniczną sołectwa,  Pasturka jest obszarem  

o dominującej funkcji  mieszkaniowo-usługowej nad funkcją rolniczą. W sołectwie wg stanu 

na dzień na 30 maja 2018 r. zarejestrowanych było 28 aktywnych podmiotów gospodarczych 

z grupy mikroprzedsiębiorczości i MŚP (małej i średniej przedsiębiorczości), co stanowiło 

zaledwie 2,75% wszystkich podmiotów w gminie Pińczów. W sołectwie dominują firmy 

transportowe (11), handlowe (9) i pozostałe usługowe (7) i działa też jedna firma produkująca 

pieczywo i wyroby cukiernicze. Brak dostępnych informacji o stopie bezrobocia 

rejestrowanego dla sołectwa, natomiast bezrobocie rejestrowane w gminie Pińczów już  

w 2016 r. wynosiło 8,2% (9,4% wśród kobiet, 7,4% wśród mężczyzn). Zaś stopa bezrobocia 

rejestrowanego w województwie świętokrzyskim spadła z 12,5%  w roku 2016 do 9,1% na 

dzień 31 grudnia 2017 r.  Stopa bezrobocia jest miernikiem czysto statystycznym, który nie 

obrazuje adekwatnie rzeczywistej sytuacji na rynku pracy. Utrwala się również tendencja 

wskazująca, że świętokrzyskie jest regionem szybciej starzejącym się niż inne regiony, ze 

względu na duży odpływ młodych ludzi z lokalnego rynku pracy. Podobne tendencje 

obserwuje się w sołectwie Pasturka 

 

2.2. Sołectwo Pasturka w strukturze krajowej, regionalnej i lokalnej  

 Sołectwo Pasturka, według podziału regionalnego w układzie dziesiętnym autorstwa 

Jerzego Kondrackiego (2009) i w zmianie dokonanej przez zespół pod kierunkiem prof. 

Jerzego Solona (2018), w przeważającej części położona jest na obszarze Doliny Nidy 

(342.25) i częściowo w północnej i południowej części  na obszarze Garbu Pińczowskiego 

(342.27) – ryc. 3. 

W przeważającej części teren sołectwa Pasturka naturalnie opada w kierunku zachodnim t.j. 

w kierunku rzeki Nidy. Najwyższy punkt znajduje się północnej, granicznej części sołectwa 

(Las Pasturski)   i jego wysokość wynosi 268,4 m n.p.m (fragment wyniesienia Garbu 

Pińczowskiego na wschód od miasta Pińczowa), zaś najniższy punkt znajduje się przy korycie  
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Objaśnienia: makroregion  342.3 – Wyżyna Kielecka (mezoregiony: (342.34-35 – Góry Świętokrzyskie, 

342.36 – Wyżyna Sandomierska, 342.37 – Pogórze Szydłowskie), makroregion 342.2 – Niecka Nidziańska 

(mezoregion: 342.25 –  Dolina Nidy, 342.26 – Niecka Solecka, 342.27 – Garb Pińczowski, 342.28 – Niecka 

Połaniecka),  makroregion  512.4-5 – Kotlina Sandomierska (512.41 – Nizina Nadwiślańska). 
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Ryc. 3. Położenie sołectwa Pasturka na tle jednostek fizyczno-geograficznych Jerzego 

Kondrackiego (2018) oraz w układzie numerycznego modelu terenu (NMT) 
Źródło: Urząd Miasta Pińczów 2017. 
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Ryc. 4. Topograficzne położenie sołectwa Pasturka w otoczeniu terenów sąsiednich 

 
Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie, 2017. 

 

rzeki Nidy na granicy z sołectwem Kowala i wynosi   182,7 m n.p.m. Deniwelacja wysokości 

względnej w sołectwie Pasturka wynosi ok. 86 m i jest ona najbardziej zróżnicowana 

wysokościowo  w północnej i południowej części obszaru sołectwa – ryc. 4. 

 Krajobraz sołectwa Pasturka jest zróżnicowany, z dominującymi szerokimi terenami 

dolinnymi otoczonymi wyniesieniem Garbu Pińczowskiego i jest zaliczany do krajobrazów 

naturalnych Polski wyżyn i niskich gór, które stanowią w sołectwie krajobrazy węglanowe  

i gipsowe – erozyjne (Rychling, Dąbrowski 1995 zmodyfikowane). 

Teren sołectwa odwadnia niewielki ciek Bogucanki z dopływami bez nazwy i rowy 

melioracyjne, które nie osiągają większych rozmiarów. Wszystkie cieki zasilają rzekę Nidę, 

która wpływa do Wisły. W niewielkim fragmencie północnej części sołectwa przebiega dział 

wodny III rzędu, a całość obszaru jest niewielkim fragmentem jednolitych części wód 

powierzchniowych  (JCWP) regionu hydrograficznego Górnej Wisły. 

Zasoby wód dla potrzeb ludności  w sołectwie zabezpieczają wody podziemne głównego 

zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 409 Niecka Miechowska.   
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Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski wg Szafera (1977 r.) obszar sołectwa Pasturka 

położony jest w następujących, hierarchicznych jednostkach geobotanicznych: 

 państwo: Holarktyka,  

 obszar: Eurosyberyjski, 

 prowincja: Środkowoeuropejska Niżowo-Wyżynna, 

 poddział: A4 Poddział Pas Wyżyn Środkowych, 

 kraina: Miechowsko-Sandomierska, 

 okręg: Miechowsko-Pińczowski.   

Natomiast w regionalizacji zoogeograficznej Kostrowickiego (1999) sołectwo Pasturka 

położone jest w następujących jednostkach hierarchicznych podziału: 

 państwo: Holarktyka, 

 podpaństwo: Palearktyka, 

 kraina: Eurosyberyjska, 

 prowincja: Nemoralna, 

 obszar: Europejski, 

 region (2): Środkowoeuropejski, 

 podregion: Środkowy, 

 okręg: Środkowopolski, 

 podokrąg: Śląsko-Małopolski. 

W nawiązaniu do regionalizacji zoogeograficznej dokonano wydzielenia głównych  

(o znaczeniu krajowym) i uzupełniających (regionalnych i lokalnych) korytarzy 

ekologicznych opierając się na  migracji dużych ssaków wg Jędrzejewskiego i in. (2005).  

Przez środkowozachodnią i zachodniośrodkową część sołectwa Pasturka przebiega granica  

głównego Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina Nidy do którego 

dochodzi lokalny korytarz ekologiczny „Ciek Bogucanki”.   

Faliński J. (1975 za Starkel 1999) teren sołectwa Pasturka oraz obszary sąsiednie 

zakwalifikował w ocenie synatropizacji (przekształcanie się szaty roślinnej pod wpływem 

działalności człowieka) roślinności Polski do stopnia III i V według siedmiostopniowej skali. 

Stopień III stanowi dolina Nidy, gdzie roślinność naturalna zachowała się w postaci 

fragmentów na siedliskach skrajnie ubogich lub z różnych względów niedostępnych, dla 

rolnictwa. Stopień V odnosi się do roślinności w przeważającej części pozbawionej 

roślinności naturalnej, która odgrywa istotną rolę we współczesnym rolniczym i wiejskim 

krajobrazie sołectwa. 

Zgodnie z Wyciągiem informacyjnym Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa świętokrzyskiego dla Miasta i gminy Pińczów sołectwo Pasturka: 

 należy do „obszarów cennych przyrodniczo” – posiada  bardzo wysokie wartości 

przyrodnicze w skali europejskiej ze względu na występowanie obszarów Natura 2000 
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obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (Ostoja Nidziańska) oraz obszarów 

specjalnej ochrony (Dolina Nidy) oraz w skali krajowej ze względu na istnienie 

Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (NPK), 

 graniczy od zachodu z Pińczowem, który w hierarchii systemu osadniczego jest 

ośrodkiem powiatowym, wielofunkcyjnym o wiodących funkcjach: przemysłowej, 

obsługi rolnictwa, turystyki i wypoczynku oraz akademickiej i dużych wartościach 

kulturowych (posiada liczne zabytki i układ przestrzenny wpisane do rejestru zabytków) 

oraz pełni rangę głównego ośrodka pełniącego funkcje lokalne (miejskie i gminne). 

 należy do obszaru o największym potencjale rolniczym, 

 należy do obszarów o niskim poziomie aktywności społecznej, ukierunkowanej na 

wykorzystanie miejscowych potencjałów rozwoju, 

 posiada niską aktywność gospodarczą lokalnych podmiotów MŚP, 

 jest obszarem w którym występuje ryzyko powodzi wg Wojewódzkiego Planu 

Reagowania Kryzysowego, 

 w Terytorializacji województwa świętokrzyskiego należy do obszaru funkcjonalnego  

o relatywnie wysokim potencjale rolniczym i do obszaru uzdrowiskowego Busko Zdrój-

Solec Zdrój.  

  

2.3. Struktura przyrodnicza wielkoprzestrzennego  systemu obszarów 

chronionych województwa świętokrzyskiego a sołectwo Pasturka 
 

Struktura ekologiczna wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych 

analizowana była Na kilku poziomach hierarchicznych. Na poziomie krajowym 

scharakteryzowano ją w nawiązaniu do sieci ekologicznej ECONET PL, która choć nie jest 

umocowana prawnie stanowi jeden z istotniejszych w Polsce układów zawierających 

strukturę ekologiczną w ujęciu sieciowym wskazując elementy najcenniejsze pod względem 

przyrodniczym tzw. biocentra (węzły) i powiązania między nimi tzw. korytarze ekologiczne.  

Na poziomie regionalnym i ponadlokalnym struktura ta została zidentyfikowana przy 

wykorzystaniu materiałów źródłowych takich jak mapy topograficzne, sozologiczne, zdjęcia 

satelitarne i inne opracowania źródłowe.  

Strukturę ekologiczną wyznaczono zgodnie z koncepcją płatów i korytarzy  uwzględniając 

elementy kluczowe do zachowania różnorodności biologicznej – biocentra oraz elementy 

wzmacniające tereny najcenniejsze – płaty ekologiczne (podobnie jak ECONET-u). Ponadto 

wskazano elementy sprzyjające zachowaniu powiązań między nimi – korytarze ekologiczne 

(Richling, Solon 2014). Eliminacji procesu fragmentacji terenów cennych przyrodniczo oraz 

zachowaniu różnorodności biologicznej sprzyjają dwie sytuacje. Pierwszym z nich jest 

istnienie korytarzy ekologicznych – koncentrujących kierunek migracji gatunków, a drugim 
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występowanie rozległych płatów ekologicznych korzystnych dla podtrzymania powiązań 

przyrodniczych, gdzie kierunek migracji nie jest skoncentrowany. 

Na terenie sołectwa Pasturka wskazano zarówno korytarze ekologiczne (główny i lokalny) jak  

i kierunki powiązań przyrodniczych w systemie ochrony całego województwa – ryc. 5. 

Dodatkowo do biocentrów zaliczono obszary objęte ochroną prawną: 

 obszar Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (PK) – sołectwo Pasturka w całości leży 

w granicach Nadnidziańskiego PK, 

 obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony (OSO)  Dolina Nidy (PLB260001) –  

ok. 34,20% powierzchni sołectwa,  

 obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) – ok. 57,68% powierzchni sołectwa. 

Za płaty ekologiczne, wspomagające dla zachowania różnorodności biologicznej 

uznano te, które cechuje niewielkie przekształcenie antropogeniczne, a procesy przyrodnicze 

determinują obieg energii i materii w krajobrazie, w tym przemieszczaniu się gatunków flory  

i fauny. Do korytarzy ekologicznych sołectwa zaliczono korytarze dolinne – zawierające  

ekosystemy łąkowo-wodno-leśne. Ponadto wskazano kierunki powiązań dla zbiorowisk 

roślinnych – co wynika ze specyfiki analizowanego obszaru, a także kierunki powiązań 

leśnych związanych z układem płatów leśnych. Przyjęto następującą minimalną szerokość 

korytarzy w obszarze sołectwa: 

 dla korytarzy głównych (regionalnych) 300 m, 

 dla korytarzy lokalnych 50 m.   

Barierą w prawidłowym przebiegu korytarzy lokalnych w sołectwie jest zabudowa. 

Jednak ograniczenia wynikające z tej przyczyny mogą być łagodzone w sytuacji kiedy 

jest możliwość przenoszenia negatywnych oddziaływań barier na inne powiązane 

przyrodniczo elementy. Dla przykładu, gdy zgodnie z kierunkiem powiązań zbiorowisk 

roślinnych – przerwy pomiędzy płatami stanowiły pola orne, które nie stanowią barier dla 

migracji gatunków, wielkość przerwy nie miała aż tak istotnego znaczenia jak  

w przypadku przecięcia z korytarzem dolinnym. 
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Ryc. 5. Sołectwo Pasturka na tle Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych  

Województwa Świętokrzyskiego 

Opracowanie : M. Strzyż, 2012 wg źródła: Strzyż M., 2000 Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych 

Województwa Świętokrzyskiego [w:] Harabin Z., Usytuowanie Parku  w regionalnym i krajowym systemie 

ochrony przyrody [w:] Cieśliński S., Kowalkowski A., Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

Świętokrzyski Park Narodowy, Bodzentyn-Kraków, s. 18. 
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  2.4. Położenie obszaru sołectwa Pasturka w strukturze ekologicznej kraju 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska korytarz ekologiczny jest 

obszarem umożliwiającym migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Często korytarze 

ekologiczne utożsamia się tylko z korytarzami migracji fauny, które zapewniają zwierzętom 

możliwość odbywania wędrówek. Główne korytarze wędrówek dużych ssaków o wysokich 

wymaganiach przestrzennych, ciągną się ze wschodu na zachód, głównie wzdłuż dolin 

rzecznych i dużych kompleksów leśnych (ryc. 5).  

Sołectwo Pasturka leży w pasie starych gór i wyżyn Polski środkowej systemu przestrzennej 

ochrony środowiska przyrodniczego – sieci ekologicznej ECONET (European Ecological 

Network) i Natura 2000. 

Struktura ekologiczna obszaru sołectw a Pasturka (Ryc. 7.) zawiera się w sąsiedztwie obszaru 

węzłowego  o znaczeniu międzynarodowym – 31M – Świętokrzyski obszar węzłowy 

położonego na wschód od sołectw a Pasturka, oraz w sąsiedztwie położonego na południu – 

obszaru węzłowego 23M Doliny Środkowej Wisły. Odcinek międzynarodowego korytarza 

ekologicznego położony jest w znacznej części wzdłuż całego odcinka Wisły. Korytarz ten 

łączy wspomniany węzeł 23M z krajowym obszarem węzłowym 19k, który otacza 

międzynarodowy obszar węzłowy 32M – Buski.  

W kierunku południowym korytarz ekologiczny Nidy (63k) łączy obszary węzłowe 

Nidziański (19K) oraz Buski (32M) z korytarzem ekologicznym Wisły.  

Korytarz ekologiczny Nidy w kierunku północno-zachodnim łączy się  z Przedborskim 

obszarem węzłowym rangi krajowej (18 k) i  korytarzem Pilicy i dalej obszarem węzłowym 

Jury Krakowsko-Częstochowskiej (30M) – ryc. 5. 

Całość obszarów węzłowych (międzynarodowych i krajowych) powiązanych korytarzami 

ekologicznymi tworzy spójny system powiązań przestrzennych pomiędzy najcenniejszymi 

potencjałami przyrodniczymi obszaru Polsk i państw sąsiednich.   

Zadaniem korytarzy ekologicznych, będących elementem struktury krajobrazowej, jest m.in. 

ochrona ciągłość szlaków migracji roślin i zwierząt. Można je traktować jako element 

uzupełniający system obszarów chronionych i umożliwiający ich łączność ekologiczną, także  

w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 
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Ryc. 6. Szlaki migracyjne dużych 

ssaków  
Źródło:  ryc.3 i 5, Cofta T., Korytarze 

ekologiczne [w:] Drogi a środowisko, 

http://siskom.waw.pl/ nauka-srodowisko.htm 

wizyt.10.03.2016 r. 

 
Objaśnienia: 1. międzynarodowe obszary węzłowe, 2. krajowe obszary węzłowe, 3.międzynarodowe korytarze ekologiczne,   

4. krajowe korytarze ekologiczne; obszary węzłowe: 23M (Doliny Środkowej Wisły), 31M (Świętokrzyski), ,30M (Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej), 32M (Buski); korytarz ekologiczny: 19k (Nidziański), 20k (Cisowsko-Orłowiński), 28m 

(Tarnobrzeski Wisły), 62k (Garbu Gielniowskiego), 63k (Nidy)               Źródło: M. Strzyż na podstawie KSE – ECONET. 

Ryc. 7. Położenie sołectwa Pasturka na tle korytarzy ekologicznych ECONET                               

 

 

 

 

Ryc. 8. Korytarze ekologiczne według prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego 

Źródło: Cofta T., Korytarze ekologiczne [w:] Drogi a środowisko, http://siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.htm, 

wizytowana 10.03.2018r. 

Ryc. 6-8. Położenie sołectwa Pasturka na tle regionalnej struktury ekologicznej  ECONET-

POLSKA i koncepcji korytarzy ekologicznych wg prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego 

http://siskom.waw.pl/%20nauka-srodowisko.htm
http://siskom.waw.pl/%20nauka-srodowisko.htm
http://siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.htm
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2.5. Struktura ekologiczna obszaru sołectwa Pasturka 

 Stosunkowo duża bioróżnorodność, naturalny i półnaturalny charakter i stabilność 

systemów przyrodniczych zachodniej i północnej części obszaru sołectwa stanowi podstawę 

funkcjonowania systemów przyrodniczych i kulturowego (ryc. 6-8).  

Główny Południowo-Centralny korytarz ekologiczny Dolina Nidy stanowi oś struktury 

ekologicznej dla obszaru sołectwa łącząc inne ważne połączenia ekologiczne wzdłuż doliny 

Nidy. W obrębie tej struktury przyrodniczej następuje m.in. intensywny przepływ energii  

i materii oraz informacji genetycznej. Połączenie z innymi strukturami ekologicznymi 

położonymi w obszarze sołectwa i poza nim zapewniają tereny obszarów Natura 2000, które 

nie zostały zaznaczone na ryc. 7. Struktura ekologiczna systemu przyrodniczego sołectwa 

Pasturka na poziomie regionalnym i lokalnym dzięki terenom obszaru Natura 2000 tworzy 

łączną całość (ryc. 7). Uzupełnia ją dodatkowo lokalny korytarz „Ciek Bogucanki”.  

Do głównych barier zagrażających systemowi przyrodniczemu w obszarze sołectwa Pasturka 

należy: droga główna, wojewódzka (DW767) oraz droga powiatowa a także drogi gminne  

i wewnętrzne przecinające korytarze ekologiczne. Konieczna jest weryfikacja ich roli  

w ograniczeniu przemieszczania się gatunków flory i fauny, zwłaszcza ustalenie na ile bariery 

antropogeniczne wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie systemu 

przyrodniczego sołectwa. 

Korytarz dolinny cieku Bogucanki, który posiada status korytarza  rangi lokalnej w sołectwie 

Pasturka, pełni głównie funkcję przewietrzania i przepływu materii i energii.  

Eliminacja negatywnych skutków funkcjonowania głównych barier ekologicznych  

w obszarze sołectwa Pasturka (droga wojewódzka DW 767 Pińczów – Bogucice-Busko 

Zdrój, droga powiatowa i pozostałe drogi)  przecinających struktury ekologiczne sołectwa  

w różnych kierunkach, powinna być działaniem priorytetowym w zakresie wzmocnienia dla 

systemu przyrodniczego sołectwa. Konieczna jest analiza roli, szczególnie drogi 

wojewódzkiej DW767, w ograniczeniu przemieszczania się gatunków zwłaszcza ustalenie na 

ile przepusty pod drogami pozwalają na eliminację zagrożeń wynikających z przecięcia 

ważnych korytarzy ekologicznych sołectwa. 

 

3. Istniejące a potencjalne zagospodarowanie i użytkowanie terenu 

Zagospodarowanie przestrzenne określa stan wykorzystania (zainwestowania) danego 

obszaru, w tym przypadku sołectwa Pasturka, zgodnie z różnymi potrzebami jego 

mieszkańców lub użytkowników w całkowitym zakresie funkcjonalnym, przyrodniczym, 

gospodarczym i infrastrukturalnym. 

W skali sołectwa – lokalnej jest to szeroko rozumiany sposób wykorzystania terenu, na 

który składają się:  

 funkcja i użytkowanie terenu,   
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Tab. 1. Użytkowanie gruntów terenów użytkowych (terenów funkcjonalnych) w sołectwie 

Pasturka w latach 2017- 2018 

 

Lp. 

 

Teren użytkowy (teren funkcjonalny) 

 

Symbol 

użytku 

 

Powierzchnia 

użytku 

istniejąca 

Powierzchnia 

użytku 

potencjalna 

ha % ha % 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  MN 7,12 1,69 11,8 2,81 

Tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

RMN 28,02 

 

6,67 37,8 9,00 

Teren zabudowy zagrodowej RM 0,0 0,0 0,7 0,17 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy usługowej 

MNU 0,7 0,17 2,3 0,55 

Teren zabudowy usługowej U 0,8 0,19 0,8 0,19 

Teren usług sportu i rekreacji  US 0,4 0,10 0,4 0,10 

Teren drobnej aktywności gospodarczej, składów 

 i magazynów 
PA 0,7 0,17 0,7 0,17 

Razem tereny zabudowane lub planowane pod zabudowę  37,74 8,99 54,5 12,99 

2. Tereny dróg publicznych klasy głównej KDG 3,1 0,74 3,1 0,74 

Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej KDZ 4,1 0,98 4,1 0,98 

 Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej KDD 1,5 0,36 1,5 0,36 

 Tereny dróg wewnętrznych KDW 2,3 0,55 2,3 0,55 

Razem tereny dróg 11,0 2,63 11,0 2,63 

 Tereny rolnicze R 215,7 51,34 200,3 47,68 

Tereny zieleni łąkowej ZŁ 99,2 23,61 97,9 23,30 

Tereny lasów ZL 30,9 7,36 30,9 7,36 

Tereny zalesień ZLZ 17,5 4,17 17,5 4,17 

 Tereny wód powierzchniowych WS 8,0 1,90 8,0 1,90 

Razem tereny rolnicze i leśne 371,3 88,38 354,6 84,41 

Razem grunty terenów użytkowych (terenów funkcjonalnych) 420,1 100,00 420,1 100,00 

 

Źródło: Danek GUS – https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica# – dostęp 10 czerwca 2017 r. zmienione  

o dane z czerwca 2018 r., dane Urzędu Miasta Pińczów, baza danych GIS rysunku projektu mpzp sołectwa 

Pasturka w gminie Pińczów – licencja komercyjna ArcGis wersja 10.2. 

 

 sposoby i zasady zabudowy, w tym sposoby zabudowy rozumiane jako charakterystyczne 

i ujednolicone formy zabudowy z reguły związane z funkcją budynku w powiązaniu  

z przeznaczeniem terenu (dotyczące ich wzajemnych relacji, w tym odległości, 

zagęszczenia, zbliżenia, gabarytów, wysokości całkowitej, wysokości elewacji, formy 

dachów, rozczłonkowania elewacji frontowych). Zasady zabudowy stanowią ogólne 

podstawy, według których należy zagospodarować lub zabudować dany teren, 

 układ funkcjonalno-przestrzenny, 

 sposób wykorzystywania terenu na różne cele poprzez zabudowę i użytkowanie terenów, 

będące przedmiotem planowania przestrzennego i regulacji prawa materialnego 

(użytkowania gruntów, ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury, dróg 

publicznych, gospodarki wodnej i wielu innych), 
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 zagospodarowanie terenu w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub 

przeznaczeniem społeczno-gospodarczym (np. mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, 

rolnicze, leśne, rekreacyjne) wynikającym z dokumentów planistycznych. 

Użytkowanie terenu winno być ścisłe powiązane z jego funkcją. W miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego – aktach prawa lokalnego następuje określenie sposobów 

wykorzystywania danego terenu i przyjęcie tych wskazań jako obowiązujące. Może ono mieć 

charakter jednorodny lub rzadziej łączony np. teren zabudowy jednorodzinnej i zabudowy 

usługowej. Ze względów termin użytkowania terenu może mieć charakter trwały lub 

czasowy. W obszarze sołectwa Pasturka nie występuje czasowa forma użytkowania. 

W tab. 1 przedstawiono istniejące i potencjalne formy użytkowania terenów (tereny 

funkcjonalne) w sołectwie Pasturka.  Użytkowanie istniejące obejmuje wszystkie formy 

zagospodarowania sołectwa funkcjonujące na koniec 2017 r. Natomiast użytkowanie 

potencjalne dotyczy projektu planu zagospodarowania sołectwa po uchwaleniu projektu 

mpzp. Użytkowaniem dominującym w obszarze sołectwa jest użytkowanie rolne, które 

obejmuje swym zasięgiem  ponad  51,84% (2018 r.) powierzchni sołectwa oraz użytkowanie 

na potrzeby łąk i pastwisk oznaczone jako tereny  z zielenią łąkową, które stanowią 23,61% 

powierzchni sołectwa i użytkowanie leśne, gdzie tereny leśne stanowią 7,36%. Dodatkowo 

4,17% terenów w przeważającej części nieużytkowanych i obejmujących  głównie tereny  

z glebami V klasy użytkowej. Łącznie wymienione formy użytkowania stanowią 86,48% 

powierzchni całego sołectwa. Pozostałe tereny użytkowe sołectwa są efektem przekształceń 

przestrzennych i należą do nich zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inna. 

Łącznie  sołectwie jest zabudowane budynkami różnego przeznaczenia 8,8% powierzchni. 

Poza tym 2,63% powierzchni jest wykorzystane pod zasklepienie drogowe (drogi publiczne  

i wewnętrzne). Pozostałe 1,9% powierzchni  zajmują wody rzeki Nidy, cieku Bogucanki, 

bezimiennych cieków i rowów oraz niewielkie zbiorniki wodne typu „oczka wodnego”. 

W przestrzeni sołectwa zauważalny jest wzrost terenów pod zabudowę i infrastrukturę 

komunikacyjną kosztem terenów wykorzystywanych na uprawy rolne i użytkowanie na 

produkcję roślin łąk i pastwisk.  Dodatkowo gleby o bardzo niskiej produktywności – klasa V, 

aktualnie nieużytkowane planowane są w przyszłości pod zalezienie. Tereny pod zalesienie 

znajdują się w północnej części sołectwa i w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Pasturskiego.   
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4. Charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

4.1. Cechy i właściwości poszczególnych elementów środowiska i ich 

wzajemnych powiązań 
 

Środowisko przyrodnicze to zespół elementów biotycznych takich jak roślinność, 

grzyby, zwierzęta oraz abiotycznych (budowa geologiczna, rzeźba terenu, atmosfera i klimat, 

wody, gleby i skutki antropopresji),  powiązanych ze sobą różnorodnymi i wzajemnymi 

relacjami o sprzężeniu zwrotnym – ryc. 1. Posiada ono systemowy charakter, który wymaga 

szczegółowego rozpoznania stanu zasobów poszczególnych elementów w celu uchwycenia 

powiązań, które zachodzą pomiędzy nimi.   

 

4.2. Budowa geologiczna  

 Do analizy budowy geologicznej obszaru sołectwa Pasturka wykorzystano 

Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000, Arkusz: Busko Zdrój – 917  

(J. Łyczewska 1971), Arkusz Pińczów – 884 (E. Senkowicz 1955)  oraz mapę Góry 

Świętokrzyskie. Mapa geologiczno-krajoznawcza w skali 1:200 000 (T. E. Wróblewscy 1991).  

Charakterystyka budowy geologicznej 

 Obszar sołectwa Pasturka położony jest w obrębie kredowej dolinny Nidy, która 

graniczy z mioceńskim zrębem tektonicznym Garbu Pińczowskiego. Kredowa dolina 

wypełniona jest utworami czwartorzędowymi. Dolina Nidy sąsiaduje z mioceńskim 

zapadliskiem Przedkarpackim od wschodu a od północnego wschodu z Górami 

Świętokrzyskimi (ryc. 9.). Charakteryzuje się ona niewielkimi spadkami terenu (od kilku do 

kilkunastu procent). Inny charakter morfologiczny posiada Garb Pińczowski, który jest 

skalnym stoliwem o płaskiej wierzchowinie.  

Rzeźba terenu sołectwa Pasturka ma charakter strukturalny tzn., że ma wyraźny związek  

z litologia oraz tektoniką. Jej obecny wygląd jest rezultatem procesów tektonicznych  

i denudacyjnych, które miały miejsce w końcu neogenu i w czwartorzędzie. Cały obszar 

sołectwa leży w jednostce tektonicznej synklinorium miechowskiego, która leży na 

zdenudowanych skałach masywu małopolskiego. Synklinorium wypełnione jest utworami 

mezozoiku, które grubą warstwą (od 200 do 600 m) przykrywają utwory górnej kredy. Otwór 

geologiczny nr 1 (ryc. 10) potwierdza powyższą budowę geologiczną. Grubość utworów 

czwartorzędowych w miejscu odwiertu zlokalizowanego w środkowej części sołectwa 

Pasturki wynosi 5 m. Na tej głębokości pojawiają się utwory kredy górnej (kampanu)  

w postaci margli, wapieni i opok. Miąższość tych utworów wynosi ponad 480 m. Utwory 

kampanu leżą na utworach jury o miąższości ponad 900 m a pod nimi zalegają utwory triasu 
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również o znacznej miąższości przewyższającej ponad 265 m. Wiercenie w otworze nr 1 

zostało zakończone na głębokości 1655 m. 

 

  

Ryc. 9. Szkic geologiczny odkryty bez czwartorzędu  sołectwa Pasturka na tle Doliny Nidy  

i Gór Świętokrzyskich 
 

Źródło: opracowano na podstawie Mapy geologicznej Gór Świętokrzyskich wg J. Samsonowicza 1966 [w:]red. 

W. Jaroszewski, Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wydawnictwo Geologiczne, 1978. 

 

Na przełomie kredy i paleogenu w czasie tektonicznych ruchów laramijskich skały 

mezozoiczne zostały nieznacznie zdeformowane i powstała rozległa struktura tektoniczna  

w postaci synklinorium miechowskiego, która następnie została wyniesiona i zdeformowana 

w paleogenie. W neogenie (miocen) od południa na synklinorium zaczęły nasuwać się 

sąsiednie tereny południowe, które przesuwały się pod wpływem masywu Karpat. Po 

wpływem tego nacisku powstaje rów tektoniczny w postaci zapadliska przedkarpackiego. 

Obszar Doliny Nidy w tym czasie znalazł się na w północnej, brzeżnej części zewnętrznej 

wspomnianego zapadliska. W ciepłym płytkim morzu mioceńskim na omawianym terenie 

miejscami powstały pokłady wapieni litotamniowych  zwanych też wapieniami 

pińczowskimi. Osady te przebiegają ukośnie przez teren sołectwa Pasturka na linii 

Skowronno-Pińczów-Bogucice. 
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Pod koniec sarmatu morze mioceńskie wycofało się na południowy wschód a obszar sołectwa 

Pozostał lądem, który ulegał silnym procesom wietrzeniowym i licznym ruchom 

tektonicznym. Pod koniec neogenu ukształtowały się główne jednostki tektoniczne sołectwa: 

Dolina Nidy i Garb Pińczowski. 

Garb Pińczowski jest wałem morfologicznym o wysokości względnej 60-100 m utworzonym 

przez pasmo wzniesień o wydłużeniu WNW-ESE o długość ok. 50 km i szerokość od 4 do 6 

km. Natomiast Dolina Nidy stanowi dolny odcinek rzeki o szerokości doliny od 2 do 6 km. 

Dolina wycięta jest w przedczwartorzędowym podłożu wypełnionym utworami 

rzecznolodowcowymi i rzecznymi do poziomu 190 m n.p.m. 

Szczegółowy rozkład powierzchniowej litologii obszaru sołectwa Pasturka przedstawia ryc. 9. 

Występują na niej powierzchniowo następujące utwory o genezie erozyjnej lub 

akumulacyjnej: 

 1. (nQh) – namuły zagłębień bocznych dolinek bezodpływowych (czwartorzęd – holocen), 

  2. (
f
Qh) – piaski i żwiry rzeczne tarasu zalewowego i nadzalewowego (czwartorzęd – 

holocen), 

 3. (ma
f
Qh) – mady i mady piaszczyste rzeczne (map), (czwartorzęd – holocen), 

 4. (Q
w
)  – piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach  (czwartorzęd), 

 5. (Cr
fpg 

Qp
4
) – piaski fluwio-peryglacjalne tarasu średniego 10-20 m n. p. Nidy miejscami 

z domieszką żwirów i głazików skał świętokrzyskich na osadach kredowych 

(czwartorzęd – plejstocen – zlodowacenie północnopolskie), 

 6. (fpgQp
3
) – piaski fluwio-peryglacjalne tarasu wysokiego 60-80 m n. p. Nidy na osadach 

kredowych (czwartorzęd – plejstocen – zlodowacenie środkowopolskie), 

 7. (Mk) – iły krakowieckie (trzeciorzęd – neogen – miocen – sarmat), 

 8. (w Mt 
l
) – wapienie litotamniowe z facją margli litawskich  (trzeciorzęd – neogen – 

miocen – mastrycht), 

 9. (Mt 
pl

)  –  margle kredowe poziomu podlitotamniowego, 

 10. (Crcp
3
) – opoki, margle, wapienie (kreda górna – kampan – kampan górny) (ryc. 10). 

W plejstocenie zlodowacenie południowopolskie pokrywa obszar całej Polski 

kilkukilometrową warstwą lodu. W kolejnej fazie zlodowacenia środkowopolskiego obszar 

sołectwa Pasturka znalazł się przed strefą marginalną zlodowacenia. Również podczas 

kolejnych faz (zlodowacenia północnopolskiego) sołectwo było poza bezpośrednim zasięgiem 

lądolodu. W czasie trwania dwóch ostatnich zlodowaceń w dolinach rzecznych rozwijały się 

procesy akumulacyjne rozdzielane etapami erozji w efekcie czego powstały tarasy 

nadzalewowe (starszy – zlodowacenie południowopolskie i młodszy – zlodowacenie 

środkowopolskie). Najniższy taras zalewowy powstał w holocenie podobnie jak jego osady 

deluwialne i torfy. 
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Objaśnienia: 1. (nQh) – namuły zagłębień bocznych dolinek bezodpływowych (czwartorzęd – holocen), 2. (fQh) 

– piaski i żwiry rzeczne tarasu zalewowego i nadzalewowego (czwartorzęd – holocen), 3. (ma
fQh) – mady i mady 

piaszczyste rzeczne (map), (czwartorzęd – holocen), 4. (Qw)  – piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach  

(czwartorzęd), 5. (Cr
fpg Qp

4) – piaski fluwio-peryglacjalne tarasu średniego 10-20 m n. p. Nidy miejscami z do- 

mieszką żwirów i głazików skał świętokrzyskich na osadach kredowych (czwartorzęd – plejstocen – zlodowace-

nie północnopolskie), 6. (fpgQp
3) – piaski fluwio-peryglacjalne tarasu wysokiego 60-80 m n. p. Nidy na osadach 

kredowych (czwartorzęd – plejstocen – zlodowacenie środkowopolskie), 7. (Mk) – iły krakowieckie (trzeciorzęd 

– neogen – miocen – sarmat), 8. (w Mt 
l) – wapienie litotamniowe z facją margli litawskich  (trzeciorzęd – neogen 

– miocen – torton), 9. (Mt 
pl)  –  margle kredowe poziomu podlitotamniowego (trzeciorzęd – neogen – miocen – 

torton), 10. (Crcp
3) – opoki, margle, wapienie (kreda górna – kampan – kampan górny), 11. Kamieniołom, 12. 

Granice warstwy geologicznej pewne, 13. Kontakty tektoniczne i uskoki pewne, 14. Kontakty tektoniczne i us-

koki przypuszczalne, 15. Źródło, 16. Otwór wiertniczy nr 1 położony na płaszczyźnie przekroju geologicznego, 

wiek: Cr – kreda, J – jura, T – trias, liczba: głębokość stropu nawierconej skały starszej od czwartorzędu,  

w nawiasie głębokość otworu  
 

Źródło: opracowanie M. Strzyż, 2018  na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000  

arkusz: Busko Zdrój – 917 (J. Łyczewska 1971), Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 

arkusz Pińczów – 884 (E. Senkowicz 1955). 
 

Ryc. 10. Mapa geologiczna obszaru sołectwa Pasturka i terenów sąsiednich w skali 1:50 000  
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4.2. Rzeźba  

Pod względem orograficznym teren w obrębie sołectwa Pasturka tworzą dwie jednostki 

morfologiczne: 

 Dolina Nidy, 

 Garb Pińczowski.  

Dolina Nidy jest stosunkowo rozległą formą o założeniach tektonicznych powstałą  

w obecnym kształcie tektonicznym pod koniec trzeciorzędu a na początku czwartorzędu. 

Zajmuje ona ponad 70% powierzchni sołectwa. Cechuje ją niewielki spadek w kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim. Dolina Nidy stanowi oś morfologiczną sołectwa 

Pasturka. Od północy, wschodu i południa dolinę otaczają fragmenty wyniesień Garbu 

Pińczowskiego. Średnia szerokość doliny w kierunku wschodnim na terenie sołectwa wynosi 

od 500 do 2000 m. Natomiast różnica wysokości względnych formy wynosi ok. 9 m.  

W obrębie doliny występuje powierzchnia tarasu zalewowego północnopolskiego, nad nią 

znajduje się fragmentaryczne starsza powierzchnia tarasowa – taras środkowopolski. 

Krawędzie poszczególnych tarasów są łagodne i trudno rozpoznawalne w morfologii terenu. 

Dopiero szczegółowe badania sedymentologiczne pozwalają dokonać ich faktycznej 

identyfikacji. Rzeka Nida płynie korytem nieuregulowanym. Dlatego meandruje zmieniając 

swoje koryto i tworząc starorzecza.  Na terenie sołectwa Pasturka brak aktualnie śladów 

istniejących starorzeczy. Jednak  widoczne jest miejsce gdzie rzeka w przyszłości utworzy 

starorzecze.  Typ rzeki meandrującej świadczy o jej dojrzałości morfologicznej. 

Garb Pińczowski występuje fragmentami w części północnej i południowej sołectwa. Tworzą 

go stosunkowo rozległe fragmenty stokowe i łagodne wypłaszczenia wierzchowinowe. 

Różnica wysokości względnych w tej formie morfologicznej jest zróżnicowana przestrzennie 

i wynosi  78 m w jej części północnej oraz  43 m w części południowej.  

Cały obszar sołectwa posiada przeważającą równowagę procesów degradacji  

i agradacji w obrębie typów obszarów morfodynamicznych. Świadczą o tym wypłaszczenia  

w obrębie części tarasu zalewowego doliny Nidy i jej dopływów oraz dwa poziomy starszych 

tarasów nadzalewowych, które są modelowane przez ługowanie (wydzielanie składników 

ciekłych lub stałych z osadu), spłukiwanie i procesy erozyjne o słabym natężeniu. Obszary 

degradacyjne przeważają w części północnej i południowej sołectwa w obszarze Garbu 

Pińczowskiego, gdzie mioceńskie stoliwo skalne jest poddane m.in. procesowi  

spłukiwania sufozyjnego (mechaniczne wypłukiwanie i ługowanie cząstek mineralnych ze 

skał osadowych), o bardzo silnym natężeniu procesów, z przemieszczaniem na małe 

odległości oraz procesom krasowienia.  

Natomiast obszary agradacji rzecznej (gromadzenie się osadów powodujące 

podnoszenie dna doliny rzecznej a w konsekwencji do powolnego zasypywania doliny 

rzecznej) występują w terenie tarasu zalewowego Nidy i jej dopływów. 
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4.3. Złoża surowców mineralnych  

Na obszarze sołectwa Pasturka brak jest zidentyfikowanych złóż surowców 

mineralnych. W Serwisie Midas prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy nie występuje żadne zarejestrowane złoże surowców 

mineralnych na terenie sołectwa. Badania margli i opok kredowych obszaru wykazały, że są 

one nieużyteczne dla przemysłu cementowego (duża zawartość SiO2, krzemianów i glinu przy 

małym udziale CaO) oraz dla budownictwa i drogownictwa (duża porowatość i nasiąkliwość, 

niska wytrzymałość na ściskanie) (Musiał 1989). Negatywne wyniki poszukiwań odnotowano 

również przy złożach piasków. Są one małej miąższości i złej jakości (Bugajska-Pająk i in. 

1987). Jedynie występujące fragmentarycznie  na terenie sołectwa piaski fluwioglacjalne 

wydobywane są lokalnie przez mieszkańców (południowa granica Lasu Pasturskiego – fot. 

65). Występujące torfy  w tarasie zalewowym Nidy nie posiadają wartości jako surowce 

kopalne.  

 

4.4. Gleby i ich rolnicza wartość, zasoby gruntowe i ich przydatność 

budowlana 
 

Gleby stanowią grunt naturalnej, zewnętrznej pokrywy (warstwy) skorupy ziemskiej 

ukształtowanej w wyniku integralnego oddziaływania klimatu i żywych organizmów  na 

zwietrzelinę skalną (skałę macierzystą gleby) w warunkach określonej rzeźby terenu  

i określonego czasu, często przy wpływie bezpośrednim lub pośrednim gospodarczej 

działalności człowieka.  Zgodnie z powyższym na obszarze sołectwa Pasturka istniejące gleby 

wytworzyły się  na osadach akumulacji czwartorzędowej i przedczwartorzędowej: rzecznej, 

stokowej, polodowcowej oraz na  utworach antropogenicznych. Wyróżnienia gleb dokonano 

zgodnie z Systematyką gleb Polski wyd. 5 (2011) (Polskie Tow. Gleboznawcze), materiałami 

źródłowymi oraz inwentaryzacją terenową przeprowadzoną przez Autorkę w roku 2017:  

 gleby inicjalne, gleby słabo wykształcone ze skał luźnych lub zwartych,   

 gleby antropogeniczne: kulturoziemne i urbiziemne uszczelnione lub przykryte 

(ekranosole) powstały najczęściej na skutek przykrycia podczas budowy infrastruktury 

drogowej, mają zniszczone poziomy genetyczne, zaburzoną gospodarkę wodną, cieplną  

i gazową, a przede wszystkim zawierają metale ciężkie, występują pod drogami, nasypami, 

chodnikami, parkingami, w sołectwie Pasturka występują na terenach: zabudowy usługowej  

i drobnej aktywności gospodarczej, składów i magazynów oraz dróg, 

 mady rzeczne brunatne (SF) pozostających często pod wpływem zmieniającego się 

zwierciadła wód gruntowych, podlegających zróżnicowanym procesom glejowym, są 

warstwowane w profilu, tworzą się ze współczesnych aluwiów rzecznych tarasy zalewowej 

Nidy i jej dopływów, 
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 gleby brunatne deluwialne (B),  posiadają poziom intensywnego wietrzenia, powstają 

z piasków gliniastych i drobniejszych w terenach dolinnych, 

 gleby bielicoziemne (L) powstają w procesie bielicowania polegającym na 

wymywaniu z górnych części gleby niektórych rozpuszczonych w wodzie produktów 

rozkładu minerałów glebowych z ruchliwymi połączeniami frakcji związków humusowych 

(kwasów fulwowych) pochodzących z kwaśnej materii, wytrąceniom i przemieszczeniom  

w dół profilu podlegają również związki gliny, fosforu, manganu, krzemionki, żelaza oraz 

próchnicy dlatego górne poziomy tych gleb maja charakterystyczne jasne zabarwienia, 

cechuje je piaszczyste uziarnienie, kwaśnych odczyn najczęściej, powstają na wydmach, 

polach piasków przewianych i innych skałach bogatych w kwarc, gleby te  porasta roślinność 

leśna najczęściej bory sosnowe lub świerkowe, bory i lasy mieszane również z udziałem 

drzew liściastych,  

  czarne ziemie (Dz) ich geneza jest związana z biologiczną akumulacją materii 

organicznej w utworach węglanowych w klimacie kontynentalnym, przy względnej 

równowadze opadów i parowania terenowego, 

 rędziny powstałe na wychodniach utworów kredowych, urodzajne o słabo 

wykształconym profilu glebowym.  

 

Rolnicza wartość produkcyjna gleb 

 Ocena jakości (waloryzacja) gruntów ornych w aspekcie przyrodniczym   

i ekonomicznym oparta jest na ocenie przydatności tych gruntów do uprawy poszczególnych 

roślin uprawnych i wyodrębnieniu kompleksów przydatności rolniczej. Obszary o zbliżonych 

właściwościach rolniczych i podobnym użytkowaniu, nazywane od nazw głównych zbóż  

i innych roślin uprawnych, uznanych jako wskaźnikowe i dominujące w strukturze zasiewów. 

Podstawą tej waloryzacji są opracowanej przez Instytut Upraw i Nawożenia (IUNG)  

w Puławach mapy glebowo-rolnicze w skali 1:25 000.  

Obszar sołectwa Pasturka wg powyższej kwalifikacji stanowi obszar następujących 

kompleksów glebowych na gruntach rolnych: 

 kompleks pszenny dobry (czarne ziemie, gleby brunatne deluwialne, mady, rędziny), 

  kompleks pszenny wadliwy (gleby bielicowe, gleby brunatne deluwialne, rędziny 

brunatne) 

 kompleks zbożowo-pastewny  słaby (gleby bielicowe, gleby brunatne wyługowane, mady 

zdegradowane) 

i następujących kompleksów rolnych na użytkach zielonych: 

 użytki zielone średnie (czarne ziemie deluwialne, gleby brunatne, mady, rędziny), 

 użytki zielone słabe (czarne ziemie zdegradowane, mady zdegradowane). 
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Kompleks pszenny dobry i kompleks pszenny wadliwy tworzą tereny o  największym 

potencjale agroekologicznym w sołectwie.  

Poza tym wyróżnia się kompleks gleb rolniczo-nieprzydatnych (RN), który w przeważającej 

części wskazany jest do zalesienia. Są to gleby V klasy bonitacyjnej. 

Kompleks pszenny dobry – gleby mniej urodzajne, przeważnie cięższe w uprawie, gorzej 

przewietrzane (okresowo) ze słabymi niedoborami wody. Kompleks stanowią gleby  

o nieco lżejszym składzie mechanicznym warstw powierzchniowych zaliczane do gleb 

pszennych. Na glebach tego kompleksu udają się wszystkie rośliny uprawne, choć w stosunku 

do w/w wymagają wyższego poziomu agrotechniki i lepszych warunków pogodowych.  

W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane są do klasy IIIa i IIIb. 

Kompleks pszenny wadliwy – gleby pszenne średnio zwięzłe, okresowo suche, bardziej 

przydatne pod uprawę pszenicy niż żyta. Stosunki wodne gleb powodują, że duże wahania 

plonów uprawianych roślin ulegają bardzo dużym wahaniom tzn. w latach mokrych plony 

mogą być bardzo wysokie, zaś bardzo niskie  w latach suchych. Wg klasyfikacji bonitacyjnej 

gleby te zaliczane są do klasy IIIb, IVa oraz IVb. 

Kompleks zbożowo-pastewny słaby – gleby średnio zwięzłe i ciężkie, często nadmiernie 

uwilgocone, zasobne pokarmowo i stosunkowo żyzne. Zaleca się uprawę roślin pastewnych. 

Kompleks użytków zielonych średnich – obejmuje  łąki przeważnie dwukośne  i pastwiska na 

glebach mineralnych oraz torfowych i murszowych, o wydajności plonów niemniejszej niż 50 

dt siana z 1 ha. Wg klasyfikacji bonitacyjnej stanowią użytki zielone klasy III i IV.  

Kompleks użytków zielonych  słabych – gleby mineralne zbyt suche lub zbyt wilgotne, na 

glebach zdegradowanych czarnych ziemiach i madach, z łąkami jednokośnymi turzycowymi  

i trawiastymi o plonie ok. 15 q, słabszej jakości siana z 1 ha.  Wg klasyfikacji bonitacyjnej 

stanowią go  użytki zielone klas V i VI. 

       Za rośliny wskaźnikowe dla kompleksów glebowych  uważane są : pszenica ozima i żyto. 

Natomiast za rośliny współwskaźnikowe: jęczmień jary, owies, ziemniaki, buraki cukrowe, 

koniczyna czerwona. 

  

Tab. 2. Bonitacja gleb w sołectwie Pasturka wg struktury użytków rolnych 

Lp. Struktura  

użytkowania 

Klasa bonitacja Powierzchnia [ha] Udział procentowy 

[%] 

1.  

Grunty orne 

Klasa  IIIa, IIIb 151,2 48,0 

3. Klasa IVa, IVb 48,5 15,4 

5. Klasa V 16,0 5,1 

Razem 215,7 68,5 

1. Użytki 

zielone 

Klasa  IIIa, IIIb 40,5 12,8 

2. Klasa IVa, IVb 50,9 16,2 

3. Klasa V 7,8 2,5 

Razem 99,2 31,5 

Razem użytki 314,9 100,00 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Pińczowie, 2018 r. 
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Zgodnie z tab. 2 udział procentowy w obszarze sołectwa Pasturka kompleksu pszennego 

dobrego i pszennego wadliwego  jest wysoki i wynosi ok. 353,4 ha co stanowi 84,12% 

powierzchni sołectwa. Przy czym na potrzeby rolnicze wykorzystywanych jest 314,9 

wszystkich gleb. Wynika z tego, że ponad 38 ha gleb sołectwa o największym potencjale 

agroekologicznym jest wykorzystywane na cele nierolnicze (zabudowa, infrastruktura 

komunikacyjna i in.).  Warunki glebowe dla potrzeb rolnictwa  na terenie sołectwa Pasturka 

są zróżnicowane – od  gleb wysokiej klasy bonitacyjnej (IIIa i IIIb – gleby  chronione) – 

60,8% do gleb słabych (V klasa) – 7,6%. Pozostały udział stanowią gleby średniej i słabej 

jakości (głównie gleby lekkie i piaszczyste) – 31,6% (tab. 2). 

Tereny rolnicze sołectwa Pasturka posiadają również wysokie walory rolnicze  

o wartości 61,0-70,0 pkt w 120,0 pkt skali wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej stosowanej przez IUNG w Puławach (2012). 

 

Grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy I–III, w celu przeznaczenia na cele nierolnicze  

i leśne wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na wniosek 

burmistrza z dołączoną opinią marszałka województwa. Wyjątek od tego przepisu stanowi  

spełnienia łącznie następujących warunków: 

 co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 

zwartej zabudowy, 

 położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820), 

 położone są w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o  drogach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 

1440, 1920, 1948, 2255 oraz z 2017 r. poz. 191), 

 ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to czy stanowią jedną całość, czy 

stanowią kilka odrębnych części (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161). 

 

Zasoby gruntowe a ich przydatność budowlana 

Grunty występujące w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej stanowią 

podłoże budowlane. Dlatego ich właściwości są istotnym elementem świadczącym o ich 

kwalifikacji potencjału budowlanego sołectwa. W obszarze sołectwa Pasturka występują 

grunty niespoiste (sypkie), spoiste (plastyczne) oraz organiczne. Spośród gruntów spoistych na 

uwagę zasługują tereny posiadające podłoże w postaci mioceńskich utworów osadowych tzw. 

iłów krakowieckich  (tab. 3) oraz plejstoceńskich glin zwałowych. W tab. 3 przedstawiono 

przydatność pod zabudowę powierzchniowych utworów geologicznych sołectwa Pasturki. 
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Najlepsze warunki pod zabudowę spełniają grunty zbudowane ze skał osadowych – wapieni, 

margli, łupków, zlepieńców, iłołupków z wyłączeniem  skał posiadających warstwy gipsu, 

który może podlegać wymyciu a tym samym powstaniu pustek krasowych (kawern), które 

prowadzą do niekontrolowanego osiadania gruntu. Czynnikami obniżającymi przydatność tych 

gruntów pod zabudowę są ich spękania, układ warstw skalnych i zwietrzenia. Zjawiska te 

decydują o szczelinowości skał i mają wpływ na ich nośność. Dlatego w przypadku skał 

osadowych występujących w  podłożu wskazane jest przeprowadzenie badań geologicznych 

parametrów jakości gruntu, na którym będzie posadowiony budynek. 

 

Tab. 3. Grunty jako podłoże budowlane – ocena przydatności gruntów pod zabudowę  

w sołectwie Pasturka 

 

JS* Typ 

gruntu 

Charakterystyka 

geotechniczna 

Charakterystyka gruntów pod 

zabudowę  

PZ 

H
o
lo

ce
n

 

G
ru

n
ty

 

an
tr

o
p
o

g
en

ic
zn

e 

Nasypy drogowe, gruzowe, 

hałdy, zwałowiska, kopalniane, 

odpady kopalniane i przemy-

słowe. Dobrze zagęszczony 

gruz np. ceglany może być 

dobrym gruntem do posado-

wienia lekkich budynków. 

Grunty nasypowe, posiadają dużą 

zmienność cech geotechnicznych  

i pozostałych para-metrów (nośność, 

zagęszczenie, stopień wilgotności i in.). 

Parametry gruntów silnie zróżnicowane, 

konieczne konsultacje geotechniczne  

i indywidualne ustalenie parametrów 

nośności 

  

T
o

rf
y

 i
 

n
am

u
ły

 

to
rf

ia
st

e 

Torfy (pow.30% zawartości 

organicznych) i namuły tor-

fiaste o miąższości 0,5 -2,0 m 

(5-30% części organicznych) 

Grunty naturalne o niewielkiej nośności 

(k2,0<0,5 KG/cm2) 

 

 

P
ia

sk
i,

 

żw
ir

y
 i

 

m
u
łk

i 

rz
ec

zn
e 

Piaski różnoziarniste, od 

drobno- przez średnio do 

gruboziarnistych, o miąższości 

1,0-2,0 m 

Grunty naturalne luźne, średnio 

zagęszczone, o przydatności zależnej od 

nawodnienia (0,8<k2,0<1,5 KG/cm2) 

  

P
le

js
to

c
e

n
  

  
  

  
  

  

/h
o

lo
c

e
n

 

P
ia

sk
i 

eo
li

cz
n
e 

Piaski drobno- i średnioziar-

niste tzw. piaski przewiane lub 

wydmowe o miąższości 1,0-

2,0 m, powstawałe w warun-

kach plejstoceńskich 

peryglacjalnych 

Grunty naturalne luźne, średnio 

zagęszczone, występujące powyżej strefy 

posadowienia obiektów (k2,0)  

P
ia

sk
i 

i 

m
u

łk
i 

d
el

u
w

ia
ln

e Piaski i mułki z udziałem 

żwirów i otoczaków skał 

lokalnych (miąższość do 1,5 

m) wypełniające tarasy 

zalewowe dolin rzecznych 

Grunty naturalne nieskonsolidowane, 

stanowiące pokrywy na gruntach 

korzystnych dla zabudowy, występują 

powyżej strefy posadowienia obiektów 

(k2,0) 

 

P
le

js
to

ce
n

 

P
ia

sk
i 

i 
żw

ir
y

 

rz
ec

zn
e 

Piaski drobno- i średnio- 

ziarniste z udziałem żwirów i 

otoczaków oraz z wkładkami 

gliniastymi (miąższość 2,0-

12,0 m) 

Grunty naturalne średnio zagęszczone  

i zagęszczone, budujące taras zalewowy  

i nadzalewowy rzek od 2,0 do 4,0 m nad 

średni poziom lustra wody, warunki 

budowlane zależne od nawodnienia 

(2,0<k2,0<3,5 KG/cm2) 
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P
ia

sk
i 

i 
żw

ir
y
 

w
o
d

n
o

lo
d
o

w
- 

co
w

e 

Piaski i żwiry różnoziarniste, 

lokalnie zaglinione (miąższość 

1,0 – 10,0 m) 

Grunty naturalne średniozagęszczone 

lokalnie nawodnione, miejscami 

występują powyżej strefy posadowienia 

obiektów, warunki budowlane zależne od 

nawodnienia (2,0<k2,0<5,0 KG/cm
2
) 

 

T
rz

e
ci

o
rz

ęd
 

Ił
y

 

k
ra

k
o

w
ie

ck
ie

 Wychodnie skalne 

mioceńskich skał osadowych 

lub pod pokrywą zwietrzeliny 

okruchowej o zróżnicowanej 

miąższości miąższości 

Grunty ilaste, z warunkami budowlanymi 

pogarszającymi się zależnie od wzrostu 

nachyleń terenu i nawodnienia 

(2,0<k2,0<10,0 KG/cm2) 

 

P
ia

sk
o

w
ce

 Wychodnie skalne lub pod 

pokrywą zwietrzeliny 

okruchowej do 3,0 m 

miąższości 

Grunty skaliste, z lokalnym poziomem 

wodonośnym, warunki budowane zależne 

od obecności wkładek iłowców  

i nawodnienia (3,0<k2,0<10,0 KG/cm2) 

 

Ił
o

w
ce

, 

m
u
ło

w
ce

 Wychodnie skalne lub pod 

pokrywą zwietrzeliny 

gliniastej do 2,5 m miąższości 

Grunty skaliste, z warunkami 

budowlanymi pogarszającymi się zależnie 

od wzrostu nachyleń terenu i nawodnienia 

(2,0<k2,0<10,0 KG/cm2) 

  

W
ap

ie
n
ie

, 

m
ar

g
le

 i
 

o
p

o
k

i 

Wychodnie skalne lub pod 

pokrywą zwietrzeliny 

gliniastej/ marglistej 0,5 – 3,0 

m miąższości 

Grunty skaliste, z warunkami 

budowlanymi pogarszającymi się zależnie 

od nawodnienia oraz położenia w strefie 

zaburzeń tektonicznych i spękań 

(6,0<k2,0<10,0 KG/cm2) 

 

 

Objaśnienia: JS* - geologiczna jednostka stratygraficzna (okres/piętro),  

PZ – przydatność pod  zabudowę:  

 dobra   dostateczna  słaba  zła  nieprzydatna  zmienna 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geologicznych materiałów źródłowych  i norm klasyfikacyjnych: PN-

86/B-02480, PN-B-02480, załącznika 1 do normy PN-86/B-02480 ( zaktualizowany w 1998 r.), PN-EN ISO 

14688-2:2006. 
 

Sołectwo Pasturka posiada dobre uwarunkowania przyrodnicze w zakresie przydatności 

gruntów pod zabudowę, dlatego tylko w sporadycznych przypadkach posadawiania 

budynków może być wskazane wcześniejsze wykonanie właściwych badań geotechnicznych 

w odniesieniu do oceny jakości gruntu pod zabudowę. 

W sołectwie Pasturka istniejąca potencjalna powierzchnia pod zabudowę jest stosunkowo duża 

i wynosi 15,62 % – ryc. 12. Stanowią ją grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, rolnicze, 

usługowe, infrastrukturalne oraz grunty przeznaczone  na tereny drobnej aktywności 

gospodarczej, składów i magazynów. Pozyskiwanie nowych terenów pod zabudowę (wzrost  

o ok. 4%) będzie odbywać się kosztem pomniejszenia o tą samą wartość gruntów rolnych (ryc. 

11, ryc. 12). W przypadku sołectwa Pasturka należy pamiętać, że zmiana formy użytkowania 

gruntów leśnych i gruntów rolnych klasy bonitacyjnej I-III na cele  
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Ryc. 11. Struktura użytkowania gruntów w sołectwie Pasturka w 2017 r. 

                                                                      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Pińczowie 

 

Ryc. 12. Struktura użytkowania potencjalnych gruntów do zagospodarowanie w sołectwie 

Pasturka od 2018 r.                         
                                                    Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Pińczowie 
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inne niż leśne lub inne niż rolnicze wymaga przeprowadzenia procedury ich wyłączenia spod 

istniejącego użytkowania.  

 W strukturze własnościowej gruntów sołectwa w ponad 88% przeważa własność 

prywatna. Jedynie ok. 12% gruntów sołectwa jest własnością Skarbu Państwa (11,24%)  

i Gminy Pińczów (0,68%) wg danych starostwa w Pińczowie. 

 

4.5. Klimat i topoklimat 

Pod względem regionalizacji klimatycznej Alojzego Wosia (1994) sołectwo Pasturka 

należy do regionu klimatycznego Klimaty Wyżyn Środkowych o nr D2 – Zagłębie Nidy.   

O odrębności klimatycznej tego obszaru decyduje jego położenie w środkowej części pasa 

polskich wyżyn oraz  zespół specyficznych cech środowiskowych m.in. położenia 

geograficznego Niecki Nidziańskiej, jej uwarunkowań orograficznych i wodnych. Niecka 

Nidziańska jest wypłaszczonym, dość rozległym obszarem, który otaczają od zachodu, 

północy i północnego wschodu tereny znacznie wyżej wyniesione (Wyżyna Krakowsko-

Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Sandomierska). Od południowego wschodu 

Niecka otwiera się na Kotlinę Sandomierska, która obok Niecki Nidziańskiej jest 

najcieplejszym obszarem Polski. Takie położenie osłania Nieckę Nidy przed wpływem 

zimnych wiatrów północnych zwiększając jej warunki solarne i termiczne a obniżając ilość 

opadów. Roczny klimat Polski kształtują masy powietrza polarno: kontynentalnego  

i morskiego decydując o jego przejściowości oraz masy powietrza: 

 wyżu skandynawskiego powodujące w zimie silne mrozy, 

 arktycznego inwazyjnego znad Grenlandii w kwietniu – maju  wywołujące przymrozki,  

a niekiedy nawet opady śniegu tzw. zimni ogrodnicy, 

 zwrotnikowo-morskiego (Wyż Azorski) przynoszące latem upały i częste burze a zimą 

gwałtowne odwilże, 

 wyżowego zwrotnikowo-kontynentalnego znad Azji Mniejszej i Bałkanów powodujące 

jesienią pogodę typu babiego lata.     

Klimat sołectwa Pasturka charakteryzuje się umiarkowanie mroźną zimą, stosunkowo 

gorącym latem i długą ciepłą jesienią. W ciągu roku przeważają dni z częściowym i dużym 

zachmurzeniem (ryc. 14). Poniżej przedstawiono szczegółowe parametry pogodowe dla 

sołectwa Pasturka (ryc. 13-17):   

 średnia roczna temp. powietrza: 8C (dla Polski: 7-8C),  średnia temp. stycznia: - 2C 

(dla Polski: - 4C),  średnia temp. lipca: 18C (dla Polski: 17C), 

 ekstrema temp./rok: temp. powyżej 35C (czerwiec-lipiec): 1,6 dnia, temp. poniżej -10C 

(grudzień-luty): 1,0 dzień (ryc. 15), (dla Polski temp. powyżej 30C (lipiec-sierpień): 9,5 

dnia, temp. poniżej -10C (grudzień – luty): 1,2 dnia), 

 długość termicznego lata: 95 dni, długość termicznej zimy: 80 dni,  
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 roczna suma opadów: 525 mm przy min. 25 mm w lutym i max. 65 mm w czerwcu  (ryc. 

14, 16) (dla Polski: 600 mm), 60% opadów rocznych to opady półrocza letniego, ilość 

dni suchych (bez deszczu): 217, 

 średnia roczna ilość dni z opadami: 148 (ryc. 15),  

 średnia roczna ilość dni z mrozem: 113,2 (ryc. 15),  

 średnia ilość dni ze śniegiem: 19,7 dnia (ryc. 16), czas trwania pokrywy śnieżnej: 27, 

 średnia ilość dni słonecznych (zachmurzenie poniżej 20%): min. 2,2 dnia (grudzień-luty), 

max 7-8 dni (sierpień), średnia ilość dni z częściowym zachmurzeniem (20-80%):  min. 

10,2 dnia (luty), max 18,2-18.3 dnia (lipiec-sierpień), średnia ilość dni z dużym zachmu- 

rzeniem (ponad  80%):  max. 19 dni (grudzień-styczeń), min. 6-7 dni (lipiec-sierpień) 

(ryc. 14), 

 średnia roczna prędkość wiatru: 18 km/h (min. 10 km/h, max 27 km/h),  duża prędkości 

wiatru (powyżej 60 km/h): 5,9 dnia (ryc. 17), 

 długość okresu wegetacyjnego: 215 dni.  

Powyższe cechy pogody przedstawiono na podstawie danych meteorologicznych Atlasu 

Rzeczypospolitej Polskiej, część 31. Klimat (1994) oraz  diagramów klimatycznych (ryc. 13-

17) wygenerowanych w programie meteoblue (modele pogodowe Nems (rozdzielczość 

przestrzenna 30 km) uwzględniające godzinowe symulacje pogody z ostatnich 30 lat  bez 

stanów ekstremalnych np. burze, grad i in.). 

 

 

 Ryc. 13. Średnie miesięczne temperatury i opady – sołectwo  Pasturka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate 

/pasturka_polska_762592, Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej 31. Klimat, 1994 Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju, Polskie Przed. Wyd. Kart., Warszawa. 
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Ryc. 14. Dni o częściowym i dużym zachmurzeniu, słoneczne i dni z opadami – sołectwo  

Pasturka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate 

/pasturka_polska_762592, Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej 31. Klimat, 1994 Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju, Polskie Przed. Wyd. Kart., Warszawa. 
 

 

 Ryc. 15. Średnia maksymalna temperatura dla sołectwa Pasturka wyrażona ilością dni,  

w których temperatura osiągnęła określoną wartość 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate 

/pasturka_polska_762592  Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej 31. Klimat, 1994 Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju, Polskie Przed. Wyd. Kart., Warszawa. 
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Ryc. 16. Średnia miesięczne ilość opadów według ilości dni o określonej wartości opadu 
 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/pasturka_polska_762592, Atlasu Rzeczy-

pospolitej Polskiej 31. Klimat, 1994 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Główny 

Geodeta Kraju, Polskie Przed. Wyd. Kart., Warszawa. 

 

 
 

Ryc. 17. Częstotliwość występowania kierunków wiatru w sołectwie Pasturka wg programu 

meteoblue w 2017 r. 
 

Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/pasturka_polska_762592 
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Róża wiatrów pokazuje liczbę godzin w ciągu roku, gdy wiatr wieje w  tym samym  kierunku. 

Dla sołectwa Pasturka i terenów sąsiednich wg róży wiatrów w 60% w ciągu roku przeważają 

wiatry zachodnie (W), zachodnio-południowo-zachodnich (WSW) i południowo-zachodnich 

(W) rzadziej północno-zachodnich (NW).  Wiatry o kierunku  północno-wschodnim (NE), 

wschodnim (E), południowym (S), północnym (N) są najrzadsze w ciągu roku (ryc. 17). 

Najwyższe ciśnienia atmosferyczne występują  w styczniu a najmniejsze w lipcu. Grubości 

pokrywy śnieżnej w miesiącach listopad-kwiecień nie przekraczającą 100 cm. 

Obszar sołectwa Pasturka leży na kilku z 21 szlaków gradowych wyznaczonych dla 

Polski. Najczęściej grad występuje tutaj w maju a towarzyszy on burzom, które występują  

w sołectwie średnio 28-30 dni w roku. 

Około 80% wody opadowej ulega wyparowaniu. Długość termicznego okresu wegetacyjnego 

wynosi 210-220 dni i jest on dłuższy o ok. 10 dni w stosunku do sąsiednich wyżyn. 

 

Topoklimat stanowi kategorię klimatu w skali mikroklimatycznej i jest ściśle 

powiązany ze zjawiskami i procesami pogodowymi  zachodzącymi w przygruntowej 

warstwie powierzchni ziemi  w  zależności od charakteru rzeźby danego terenu, jego budowy 

litologicznej a w szczególności wynikającej z niej i antropopresji szorstkości terenu, 

ekspozycji warunkującej ilość dochodzącego nasłonecznienia i pokrycia terenu. Cechą 

charakterystyczną topoklimatu jest duża zmienność pionowa zależna od wysokości n.p.m.  

i łatwość w powierzchniowym rozprzestrzenianiu się (Paszyński i in. 1986, 1999). 

Indywidualizm klimatyczny obszaru sołectwa Pasturka dał wskazania do wydzielenia  

5 topoklimatów. Podstawą wydzielenia była analiza wybranych elementów środowiska 

uwzględniająca  następujące kryteria różnicujące topoklimat: 

 położenie doliny Nidy warunkujące dobre nasłonecznienie,  

 zróżnicowane ekspozycje stoków Garbu Pińczowskiego a przez to zróżnicowane ich 

nasłonecznienie, 

 urozmaicona rzeźba terenu i deniwelacje wysokości względnej ok. 70 m, 

 budowa litologiczna skał macierzystych występująca pod warstwą gleby, 

 typ roślinności występującej na terenach użytkowych, 

 sąsiedztwo stosunkowo dużej rzeki nizinnej i niewielkich zbiorników wodnych typu 

antropogenicznego w terenie przysiółka Krzywda Pasturska.  

Waloryzacji topoklimatu dla sołectwa Pasturka dokonano  w podziale na jednostki 

określające potencjał użytkowy zagospodarowania terenu: 

 topoklimat  bardzo korzystny występuje na obszarze niziny falistej i  ekspozycji S, SW 

oraz SE, posiada najlepsze warunki usłonecznienia, temperatury powietrza, przewietrzania, 

niewielką częstotliwość występowania mgieł w ciągu roku, najkrótszy okres zalegania 
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pokrywy śnieżnej i dobre warunki sanitarne powietrza,  warunkuje najbardziej korzystny 

rozwój rolnictwa oraz osadnictwa. 

 topoklimat korzystny występuje na obszarze zboczy Garbu Pińczowskiego  

o ekspozycji S, SW, N i NE, o nachyleniu od 5 do 10%, posiada on dobre warunki 

usłonecznienia, temperatury powietrza, przewietrzania, niewielką częstotliwość 

występowania mgieł w ciągu roku, krótszy okres zalegania pokrywy śnieżnej i dobre warunki 

sanitarne powietrza, występuje na około 35% powierzchni sołectwa, posiadają dobre warunki 

dla potrzeb rozwoju rolnictwa i osadnictwa, 

  topoklimat przeciętny występuje na obszarze niziny płaskiej trasów nadzalewowych 

Doliny Nidy, cechuje go spadek terenu do 5%, średnie uwarunkowania usłonecznienia oraz 

temperatury powietrza, dobre uwarunkowania wilgotnościowe i przy dobrych warunkach 

kontrastów temperaturowych skutkują częstym występowaniem mgieł, występuje na obszarze 

położonym w północno-zachodniej i środkowej części sołectwa, posiada średnio korzystne 

warunki dla osadnictwa bez możliwości rozwoju funkcji produkcyjnej w rolnictwie np. 

budowa fermy hodowlanej, tuczarni i in.), 

 topoklimat niekorzystny ze względu na udział terenów zabudowanych występuje na  

obszarach skupionej zabudowy wsi Pasturka, cechują go niekorzystne warunki solarne,  

zwiększona amplituda temperatur oraz utrudnione przewietrzanie przy stosunkowo wysokich 

zanieczyszczeniach powietrza przez emisję niską, 

 topoklimat o właściwościach regenerujących występuje na obszarze zboczy  

o zróżnicowanej ekspozycji i wysokości względnej porośniętych lasem świeżym  

i suchym (Las Pasturski) oraz w terenie nad korytem rzeki Nidy i wzdłuż cieku wodnego 

Bogucanki,  posiada on stabilne warunki termiczne o dobrej solarności, podwyższoną 

wilgotność względną powietrza, wyciszenie areometryczne, dłuższy  okres zalegania pokrywy 

śnieżnej i dobre warunki sanitarne powietrza, cechuje się silnymi właściwościami 

bakteriobójczymi (olejki eteryczne) – w terenach lasów sosnowych.  

Istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie topoklimatu w zakresie 

przewietrzania terenu jest współczynnik szorstkości lub współczynnik aerodynamiczny 

szorstkości podłoża. Współczynniki określają siłę tarcia mas powietrza o podłoże co ma 

istotny wpływ na procesy dynamiczne danego obszaru. Współczynnik szorstkości dla 

obszarów otwartych wynosi 0,01-0,20 m, dla lasów i małych miast 1,0-1,5 m. Natomiast 

współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu (zo) nie był uwzględniony do analizy 

przewietrzania w sołectwie Pasturka ponieważ dotyczy o emitorów wysokościowych i liczony 

jest w zasięgu obszaru o promieniu 50 wysokości najwyższego emitora (50hmax) wg wzoru  

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87) wynosi dla: 

wody – 0,00008; łąki, pastwiska – 0,2; pola uprawnego – 0,035; zaoranej ziemi – 0,02; 

sadów, zarośli, zagajników – 0,4; lasu – 2,0; niezabudowanego gruntu – 0,01; zwartej 
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zabudowy wiejskiej – 0,5. W sołectwie Pasturka ani też w jego sąsiedztwie nie występują 

emitory wysokościowe. Powiązanie lokalne topoklimatu ze wskaźnikiem szorstkości wpływa 

na dynamikę przewietrzania powietrza atmosferycznego w sołectwie i łagodzi zjawisko 

występowania dymomgły (smogu). W sytuacji znacznego zwiększenia natężenia ruchu 

komunikacyjnego wzdłuż DW 767 (transport samochodowy jest odpowiedzialny m.in. za 

emisję ok. 54% masy tlenków azotu, ok. 10% cząstek stałych) i wzrostu emisji niskiej  

z gospodarstw domowych istnieje prawdopodobieństwo powstania smogu (nawet do 80% 

zanieczyszczeń w sezonie grzewczym).  

    Warunki topoklimatyczne predestynują obszar sołectwa Pasturka przede wszystkim do 

dalszego rozwoju funkcji rolniczej, osiedleńczej i zintensyfikowania rozwoju funkcji 

turystycznej (głównie agroturystycznej) i rekreacyjnej.  Topoklimat może również decydować 

o wyborze terenu pod zabudowę, może sprzyjać lub ograniczać zainwestowanie w dany teren.  

 

4.7. Wody powierzchniowe i podziemne 

System hydrograficzny jest jednym z ważniejszych elementów SPS Pasturka. Tworzą 

go wody powierzchniowe i podziemne. Nida ze swoimi lewobrzeżnymi dopływami odwadnia 

powierzchnię całego sołectwa a zabezpieczenie zasobów wody pitnej gwarantują poziomy 

wodonośne GZWP 409 Niecka Miechowska.  

 

Wody powierzchniowe 

Wody powierzchniowe sołectwa Pasturka należą do zlewni rzeki Wisły (zlewiska 

Morza Bałtyckiego). Granice zlewni wyznaczają działy wodne, których  wyznaczanie na 

obszarze nizinnym jest utrudnione ze względu na małe różnice wysokości względnej. Dział 

wodny I i II rzędu obejmuje cały obszar sołectwa. Natomiast  w jego północno-wschodniej 

części przebiega dział wodny III rzędu cieku Bogucanki.  

Głównym elementem hydrograficznym wód powierzchniowych sołectwa jest rzeka 

Nida z dopływami oraz ponad 14 km ciek Bogucanka mający swoje źródła pod Marzęcinem. 

 Rzeka Nida płynie meandrując szeroką doliną do 2 km w kierunku południowo-zachodnim. 

Tak rozległa dolina została utworzona przez spływające sprzed czoła lądolodu 

środkowopolskiego wody fluwioglacjalne.  

W obrębie tarasu zalewowego Nidy, cieki i rowy melioracyjne płyną wykorzystując lokalne 

obniżenia i ostatecznie zasilają Nidę swoimi wodami.  

Niewielkie naturalne i sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych zlokalizowane  

w Dolinie Nidy występują sporadycznie.  

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz polskim prawem wodnym podstawową 

jednostką gospodarki wodnej jest jednolita część wód (JCW), które dzieli się na część wód 

powierzchniowych (JCWP), którą stanowią cieki, kanały i zbiorniki wodne oraz jednolitą 
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część wód podziemnych (JCWPd), którą stanowią wody znajdujące się wewnątrz warstwy 

wodonośnej/warstw wodonośnych. Teren sołectwa Pasturka położony jest w dwóch JCWP: 

PLRW200010216531 i PLRW20007216712. Głównym elementem hydrograficznym wód 

powierzchniowych sołectwa jest rzeka Nida z dopływami oraz ponad 14 km ciek Bogucanka 

mający swoje źródła pod Marzęcinem. Rzeka Nida płynąca przez sołectwo Pasturka posiada 

Europejski kod JCWP o symbolu PLRW200010216531,  o nazwie: Nida od Czarnej Nidy do 

Cieku od Korytnicy, typie JCWP: średnia rzeka wyżynna – zachodnia (10), statusie: naturalna 

część wód (NAT),  a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych do 2021 r. jest 

zagrożona. Natomiast cel środowiskowy podzielony został na: 

 cel dla stanu/potencjału ekologicznego i oceniony został jako dobry stan ekologiczny, 

 cel dla stanu chemicznego i oceniony został jako dobry stan chemiczny.  

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 

przekroczeń wskaźników jakości. 

Zaś ciek Bogucanka należy do JCWP o kodzie PLRW20007216712 i nazwie Dopływ 

spod Marzęcina należy do typu JCWP: średnia rzeka wyżynna – zachodnia (7), o statusie 

JCW wstępnym i ostatecznym: naturalna bez zmiany hydromorfologicznej uzasadniającej 

wyznaczenie, niemonitorowana, o dobrym potencjale ekologicznym i dobrym stanie 

chemicznym wód, o złym aktualnym stanie lub potencjale JCW i zagrożonej ocenie ryzyka  

nieosiągnięcia celów środowiskowych, o wyznaczonym terminie osiągnięcia dobrego stanu 

do 2021 roku, następnie  monitoringu badawczego i w przypadku potwierdzenia złego stanu 

po dwóch latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie tych przyczyn.  

Wielkość zasobów wód powierzchniowych charakteryzuje wskaźnik średniego 

odpływu jednostkowego, który dla sołectwa Pasturka wynosi 1 litr/s/km
2
. Obszar ten cechuje 

typ reżimu rzecznego niwalny (śnieżny), silnie wykształcony. W odpływie całkowitym 

występuje równowaga zasilania podziemnego z powierzchniowym (podziemne 34-45%, 

powierzchniowe 55-56%) – Dynowska 1994. 

      W obszarze tarasy zalewowej Nidy wyznaczono następujące obszary zagrożenia 

powodziowego: 

 granice szczególnego zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi raz na 100 lat (Q 1%) opracowane zostały dla potrzeb Informatycznego Systemu 

Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) – występują na 18,58% (78,07 

ha) powierzchni sołectwa Pasturka, 

 granice szczególnego zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi raz na 10 lat (Q 10%) opracowane dla potrzeb ISOK – występują na 16,89% 

(70,94 ha) powierzchni sołectwa Pasturka, 

 granice zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 

500 lat (Q 0,2%) opracowane dla potrzeb ISOK – występują na 19,39% (81,45 ha) 

powierzchni sołectwa Pasturka. 
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Zasięgi terenów zagrożenia powodziowego w przeważającej części pokrywają się. Przebieg  

ich granic przedstawiono na zał. nr 1 do opracowania ekofizjograficznego. 

 

Wody podziemne  

             Sołectwo Pasturka  leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 409 – 

Niecka Miechowska – SE kredowego piętra wodonośnego.  

Zbiornik ten występuje w spękanych marglach, wapieniach marglistych i opokach kredy. Jest 

to zbiornik o charakterze szczelinowym, o swobodnym zwierciadle w znacznej części 

odkrytym, bez izolacji. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne całego zbiornika wynoszą ok. 

325 000 m
3
 na dobę. 

Poza tym środowisko wód podziemnych stanowią jeszcze piętra wodonośne: 

czwartorzędowe, neogeńskie. 

      Czwartorzędowy poziom wód podziemnych związany jest z plejstoceńskimi  

i holoceńskimi osadami akumulacji rzecznej. Są to osady piaszczysto-żwirowe w obrębie 

doliny Wisły, leżące na nieprzepuszczalnych utworach trzeciorzędu. Zasilanie tego poziomu 

odbywa się głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych i wód 

powierzchniowych. 

Miąższość wodonośnych piasków i żwirów wynosi 10-15 m, a wydajności studni wierconych 

wynoszą średnio 15-30 m
3
/h.  

 Według podziału sołectwa na obszary występowania zwierciadła pierwszego poziomu 

wód podziemnych wyróżniono następujące obszary na różnych głębokościach od powierzchni 

terenu: 

 wody podziemne na głębokości od 0-1 m związane są z doliną Nidy i jej dopływów  

z terenu sołectwa, najbardziej wahający się poziom zależny od wielkości opadów 

atmosferycznych i najbardziej zanieczyszczony bakteriologicznie, występuje w obszarze 

całego sołectwa, 

 wody podziemne na głębokości od 1-0, 

 podziemne na głębokości od 5-10 m występują w obrębie powierzchni zbudowanych  

z piasków i żwirów zalegających pod powierzchnią lessów o niewielkiej miąższości, 

wykazują ustabilizowane wydajności,  

 wody podziemne na głębokości od 10-20 m występują w rejonach wysoczyzn 

piaszczysto-żwirowych zalegających na warstwie wodoszczelnej iłów krakowieckich, 

posiadają dobrą jakość i ustabilizowaną wydajność,  

 wody podziemne na głębokości powyżej 20 m występują w niewielkich zasobach 

wodnych w formacjach iłów krakowieckich soczewek iłów piaszczystych i margli, ze 

względu na niewielkie wydajności nie stanowią większego znaczenia praktycznego.  
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Reasumując sołectwo charakteryzuje mała i średnia zasobność wód podziemnych 

charakterystyczna dla tej części zlewiska Górnej Wisły. Główne poziomy użytkowe wód 

stanowią poziomy wodonośne wód słodkich czwartorzędowych. 

 

4.8.  Środowisko biotyczne, procesy i powiązania przyrodnicze   

z otoczeniem 
 

W sołectwie Pasturka przeważa rolniczo-leśne użytkowanie terenu pod względem 

biotycznym.  

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski wg Władysława Szafera (1977 r.) teren 

sołectwa położony jest w Okręgu Miechowsko-Pińczowskim należącym do Krainy 

Miechowsko-Sandomierskiej. 

 

Zbiorowiska roślinne 

Zbiorowiska roślinne na obszarze sołectwa i terenów sąsiednich tworzą: 

 lasy oraz zbiorowiska semileśne (młode nasadzenia drzew iglastych głównie sosny (przy 

granicy z Lasem Pasturskim), m.in. porastające tereny piaszczyste jak również 

hydrogeniczne, nadwodne oraz w miejscowych zagłębieniach terenu i nowe (kilku-, 

kilkunastoletnie) nasadzenia lasów młodniki i drągowiny (drzewostan przechodzący ze 

stadium rozwoju młodocianego do dojrzałego i obejmuje lata życia drzewostanu od 35 do 

50 lat), zbiorowiska leśne pełnią istotne funkcje fizjotaktyczne takie jak: zachowanie, 

kształtowanie i przywracanie ekologicznej równowagi w krajobrazie oraz ekologiczne  

i krajobrazowe. Do najistotniejszych funkcji fizjotaktycznych należy funkcja: 

–  glebotwórcza i gleboochronna (stabilizowanie podłoża, ograniczanie i ochrona przed 

erozją wodną oraz  wietrzną), 

– hydrologiczna (ograniczenie spływu powierzchniowego, wzrost drenażu (retencji), 

stabilizowanie stanów wód), 

–  klimatotwórcza (odmienne warunki topoklimatyczne wnętrza lasu w stosunku do jego 

otoczenia), 

– higieniczna (niwelowanie i ograniczanie hałasu, ograniczanie lub pochłanianie  innych 

zanieczyszczeń atmosferycznych np. pyłowych, ograniczenie przemieszczania się 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych).  

Poza tym zbiorowiska leśne pełnią inne funkcje bardzo istotne dla funkcjonowania 

człowieka np. funkcję rekreacyjną (poczucie wyciszenia, swobody, dotlenienia, 

odstresowania),  estetyczną (poczucie piękna i pozytywnego odbioru percepcyjnego),   

ekologiczną (tworzenie wartościowych nisz ekologicznych dla określonych gatunki 

zwierząt, poprawa migracji organizmów żywych) oraz krajobrazową, która ma istotny 

wpływ przy kształtowaniu terenu pod względem fizjonomicznym.  
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 zbiorowiska łąkowo-pastewne, w tym również na terenach hydrogenicznych, 

reprezentowane są przez zbiorowiska roślinne łąk wilgotnych i świeżych, znajdują się    

na terenie tarasy zalewowej Nidy  i jej lewobrzeżnych dopływów oraz wzdłuż 

niewielkich zbiorników wodnych.  Wilgotne dna dolin rzek, cieków i oczek wodnych 

stanowią dobre warunki wykorzystywane przez zespoły roślinności łąkowo-bagiennej, 

szuwarowo-bagiennej, i bagienno-torfowiskowej z szeregiem rzadkich i chronionych 

gatunków roślin i ptaków. Ponadto występują na tych terenach zbiorowiska krzewiaste  

w miejscach nieprzydatnych do uprawy: na ścianach wąwozów lessowych, na 

stromiznach zboczy oraz na bardzo płytkich inicjalnych lub zdegradowanych glebach, 

 agrocenozy gruntów ornych, (tereny nieużytkowane) z upraw dominującymi uprawami 

zbożowymi (głównie żyto, w mniejszym stopniu pszenica, jęczmień i mieszanki zbożowe 

jare). Stosunkowo znaczny udział  mają również uprawy roślin okopowych (głównie 

ziemniaków), 

 roślinność ugorów nieużytkowanych rolniczo reprezentowana jest przez klasę 

Stellarietea mediae z najczęściej spotykanymi gatunkami: stulisz lekarski Sisymbrium 

officinale, stulicha psia Descurainia sophia, życica trwała Lolium perenne, babka 

zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna Poa annua, ostrożeń polny Cirsium 

arvense, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, prosienicznik szorstki Hypochoeris 

radicata. Ponadto występuje tu turzyca owłosiona Carex hirta, skrzyp polny Equisetum 

arvense, żółtlica orzęsiona Galinsoga ciliata, żółtlica drobnokwiatowa G. parviflora,  

dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum. Roślinność ta nie jest chroniona w Polsce 

ani we Wspólnocie, 

 śródpolne zadrzewienia i zakrzewienia, oraz pojedyncze drzewa głównie w terenach 

gruntów rolnych, 

 szpalery i aleje drzew wzdłuż dróg głównie z przewagą topoli, jesionów  

olszy, 

 ekosystemy hydrogeniczne związane głównie z występowaniem terenów z płytko 

zalegającą wodą gruntową, rzek, niewielkich naturalnych oczek wodnych, starorzeczy, 

podtopień i zbiorników antropogenicznych, odgrywają one zasadniczą rolę  

w funkcjonowaniu środowiska tj. obiegu wody i procesów życiowych (podmokłe łąki  

i pastwiska w tarasie zalewowej Wisły, zespoły torfowisk w rejonie Ossali), wykształciły 

się tutaj m.in. zbiorowiska łąkowo-ruderalne (nie są chronione i nie są naturowe) cechuje 

je udział gatunków z poniżej omówionych zbiorowisk ruderalnych, a ponadto znaczna 

domieszka gatunków łąkowych, takich jak np. krwawnik pospolity Achillea millefolium, 

mietlica pospolita Agrostis capillaris, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, wyczyniec 

łąkowy Alopecurus pratensis, świerzbnica polna Knautia arvensis, biedrzeniec mniejszy 

Pimpinella saxifraga, jaskier ostry Ranunculus acris, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, 

mniszek lekarski Taraxacum officinale, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna 
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łąkowa T. pratense, czy wyka ptasia Vicia cracca. W lokalnych zagłębieniach terenu lub 

w miejscach wilgotnych i stale podtapianych wykształcają się zbiorowiska z klasy 

Phragmitetea. Zbiorowiska szuwarów z udziałem okazałych bylin dwuliściennych 

występują w strefie przybrzeżnej i nadbrzeżnej zbiorników wód stojących i płynących. 

Reprezentowane są tu przez związek szuwarów trzcinowych Phragmition, czyli zwartych 

zarośli budowanych przez trzcinę pospolitą Phragmites australis. Szuwary właściwe ze 

związku Phragmition są na ogół ubogie florystycznie i nieraz tworzą skupienia 

agregacyjne, występują na brzegach eutroficznych zbiorników wód stojących lub wolno 

płynących z reguły w strefie pośredniej między zbiorowiskami hydrofitów z klasy 

Potametea, a szuwarami wielkoturzycowymi Magnocaricion. Cechują się obecnością 

pałki wąskolistnej Typha angustifolia, pałki szerokolistnej T. latifolia, mozgi trzcinowej 

Phalaris arundinacea i różnymi gatunkami turzyc, a głównie turzycy zgietokłosowej 

Carex acutiformis. Wspomniane wyżej zbiorowiska nie są uznawane za chronione  

i naturowe. Zbiorowiska łąkowe na terenie sołectwa reprezentowane są przez 

fragmentarycznie wykształcone łąki świeże Arrhenatherion elatioris – w południowo-

wschodniej części. Są to antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych, 

świeżych (niezbyt wilgotnych i nie suchych) glebach mineralnych bez śladów 

zabagnienia. Typowo ukształtowane płaty to bogate florystycznie, wysokoproduktywne  

i wielokośne zbiorowiska wykształcające się na siedliskach grądowych lub suchszych 

fragmentów łęgów. Cechuje je udział takich traw, jak: rajgras wyniosły Arrhenatherum 

elatius, drżączka średnia Briza media, wiechlina łąkowa Poa pratensis, kupkówka 

pospolita Dactylis glomerata, kłosówka wełnista Holcus lanatus, stokłosa miękka 

Bromus hordeaceus. W runi znaczny udział mają wysokie byliny wśród których są: 

marchew zwyczajna Daucus carota, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec 

mniejszy Pimpinella saxifraga, krwawnik pospolity Achillea millefolium. Niższą warstwę 

tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach, takie jak: koniczyna łąkowa Trifolium 

pratense, koniczyna biała Trifolium repens, wyka ptasia Vicia cracca, świerzbnica polna 

Knautia arvensis, jaskier ostry Ranunculus acris, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, 

komonica pospolita Lotus corniculatus. Typowo wykształcone płaty (z licznym udziałem 

gatunków dwuliściennych, w tym rzadkich i chronionych) są uznawane za naturowe – 

zostały  wpisane do załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/ EWG z 1992 r. (kod: 

6510). Jednak płaty łąk świeżych, które są intensywnie użytkowane (wielokrotne 

koszenie, nadmierne wypasanie, podsiewanie paszowymi gatunkami traw) nie są 

uznawane za naturowe. W analizowanym przypadku fitocenozy te są ponadto 

wykształcone bardzo fragmentarycznie, nie mamy więc do czynienia z siedliskiem 

naturowym. 

 roślinność ruderalna (nie jest chroniona i nie jest naturowa) zazwyczaj występuje na 

terenach zainwestowania osadniczego (typowe zbiorowiska ruderalne, jak też rośliny 
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hodowano-ogrodowe). Dominującymi gatunkami są takie jak: wyka czteronasienna Vicia 

tetrasperma, przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia i inne gatunki 

przetaczników, ostróżka polna Consolida regalis, fiołek polny Viola arvensis, sporek 

polny Spergula arvensis, powój polny Convolvulus arvensis, rdestówka powojowata 

Fallopia convolvulus, rdest plamisty Polygonum persicaria, stokłosa żytnia Bromus 

secalinus, poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit i in. 

 nitrofilne fitocenozy zrębów, terenów wydeptywanych i ruderalnych wykształcające się  

w najbliższym sąsiedztwie człowieka  (nie chronione/nie naturowe) z najczęściej 

spotykanymi gatunkami rumian polny Anthemis arvensis, rzodkiewnik pospolity 

Arabidopsis thaliana, gatunki z rodzaju łopian  Arctium, bylica Artemisia, czy łoboda 

Atriplex, stokłosa miękka Bromus hordeaceus, stokłosa dachowa B. tectorum, tasznik 

pospolity Capsella bursa-pastoris, ostrożeń polny Cirsium arvense, ostrożeń lancetowaty C. 

vulgare, pępawa dwuletnia Crepis biennis, marchew zwyczajna Daucus carota, stulicha 

psia Descurainia sophia, przymiotno ostre Erigeron acris, życica trwała Lolium perenne, 

ślaz zaniedbany Malva neglecta, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, gatunki z rodzaju 

babka Plantago, gorczyca polna Sinapis arvensis, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, 

pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i inne. Kompleksy zbiorowisk ruderalnych fragmentami 

rozrzucone są na terenie całego sołectwa a głównie na terenie nieużytków, w sąsiedztwie 

szlaków komunikacyjnych i terenów zabudowanych, 

  starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, 

 zalewane muliste brzegi rzek, 

 niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe (Salicetum albo-fragilis, Poputetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

 

Świat zwierząt 

Fauna sołectwa Pasturka i terenów sąsiednich została zinwentaryzowana w oparciu  

o dostępne materiały źródłowe z lat 2003-2016. 

Na obszarze sołectwa występują następujące zwierzęta dziko żyjące: 

 glony reprezentuje m.in. sinnice (Cyanobacteria), krasnorosty (Rhodophyta) i in. 

 stawonogi oprócz gatunków pospolitych na uwagę zasługuje:  

 mięczaki m.in.: żyworodka pospolita (Viviparus contectus), żyworodka rzeczna 

(Viviparus Viviparus), zawójka rzeczna (Valvata naticina),  pospolicie występujący 

zatoczek rogowy, (Planorbarius corneus), osiąga w przeźroczystej warstwie wody,  

w niektórych miejscach nad osadami dennymi zagęszczenie 15 – 20 osobników na 1 m
2 

, 

a błotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis) 10 – 15 osobników na 1 m
2
. Również liczniej 
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niż pozostałe ślimaki (jeden do trzech osobników prawie w każdej próbie ze starorzecza) 

reprezentowana jest też błotniarka z gatunku Radix ampla, skójka gruboskorupowa (Unio 

crassus), szklarka obłystek (Zonitoides nitidus),  

 ryby reprezentuje ponad 10 gatunków, w tym głowacz białopłetwy (Cottus gobio), brzana 

(Barbus barbus), kiełb (Romanogobio), koza (Cobitis ef.taenia), minóg ukraiński 

(Eudontomyzon), pioskorz (Cottus gobio), piekielnica (Alurnoides bipunctatus), różanka 

(Rhodeus amarus), szczupak (Esox lucius), 

 owady m.in.: lepiarka wrotyczowa ośliczka, Asellus aquaticus, pająk topik, Argyroneta 

aquatica, pluskolce z rodzaju Notonecta, a z pijawek pospolite gatunki: Erpobdella 

nigricollis i Erpobdella octoculata, na powierzchni wody również licznie reprezentowany 

jest rodzaj Gerris (nartnik), a także Garelucella nymphaeae , gatunek chrząszcza 

powszechnie występujący na liściach grążela i grzybienia, z ważek: świtezianka 

błyszcząca, Calopteryx splendens, ważka czteroplama, Libellula quadrimaculata, pałątka 

pospolita, Lestes sponsa oraz różne gatunki łątek, Coenagrion i żagnic, Aeshna oraz 

Sympetrum vulgatum. lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum, trzepla zielona 

Ophiogomphus cecilia, oraz modliszka zwyczajna (Mantis religiosa), w Polsce bardzo 

rzadki gatunek owada, chroniony prawem krajowym, zamieszczony w Polskiej 

Czerwonej Księdze, motyl: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) – gatunek chroniony 

prawem krajowym, wymieniany w II i IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej, 

zamieszczony na Polskiej Czerwonej Liście: LC, 

 płazy objęte ochroną gatunkową: żaba trawna (Rana temporaria), Ropucha szara (Bufo 

bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), ropucha paskówka (Bufo calamita), rzekotka 

drzewna (Hyla arborea), 

 gady objęte ochroną gatunkową występują tutaj: żmija zygzakowata (Vipera berus) – 

gatunek zagrożony,  zaskroniec (Natrix natrix) – gatunek zagrożony, jaszczurka zwinka 

(Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), padalec (Anguis fragilis) – 

gatunek zagrożony, 

 ptaki reprezentowane są przez następujące gatunki zagrożone:  kukułkę (Cuculus 

canorus), sójkę (Garrulus glandarius),  puszczyka (Strix aluco) – gatunek zagrożony, 

dzięcioła dużego (Dendrocopos major), lerka (Lullula arborea), skowronka polnego 

(Alauda arvensis), świergotka drzewnego (Anthus trivialis) – gatunek zagrożony, 

pierwiosnka (Phylloscupus collybita), piecuszka (Phylloscopus trochilus), świstunkę 

leśną (Phylloscupus sibilatrix), mysikrólika (Regulus regulus), kapturka (Sylvia 

atricapilla), cierniówkę (Sylvia communis), piegza (Sylvia curruca), strzyżyka 

(Troglodytes troglodytes), pełzacza leśnego (Certhia familiaris) – gatunek zagrożony, 

pełzacza ogrodowego (Certhia brahydactyla) – gatunek zagrożony, kowalika (Sitta 

europaea), rudzika (Erithacus rubecula), kosa (Turdus merula) – gatunek zagrożony, 

śpiewaka (Turdus philomelos) – gatunek zagrożony, bogatkę (Parus major), modraszkę 
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(Parus caeruleus), raniuszka (Aegithalos caudatus) – gatunek zagrożony, trznadla 

(Emberiza citrinella), ziębę (Fringilla coelebs), szczygła (Carduelis carduelis), dzwońca 

(Carduelis chloris), spośród ptaków wodno-błotnych do gatunków rzadkich należy: bąk 

(Botaurus stellaris), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), rybitwa czarna (Chlidonias 

niger), rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus) – zamieszczona  w Polskiej Czerwonej 

Księdze Zwierząt ze statusem LC (niskiej  troski), rybitwa białoskrzydła (Chlidonias 

leucopterus) – zamieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ze statusem NT 

(bliska zagrożenia), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), na obszarach łąkowych sołectwa 

stwierdzono występowanie: czajki (Vanellus vanellus) i derkacza (Crex crex) oraz 

zielonki (Porzana parva) – gatunek wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 

(kategoria NT), bociana białego (Ciconia ciconia), bociana czarnego (Ciconia nigra), 

rybołowa (Pandion haliaetus), spośród gatunków nie związanych ze środowiskiem 

wodnym stwierdzono występowanie gąsiorka (Lanius collurio), jarzębiatki (Sylvia 

nisoria), ortolana (Emberiza hortulana),  

 ssaki są reprezentowane przez następujące gatunki objęte ochroną gatunkową: ryjówkę 

(Sorex araneus) – gatunek zagrożony, jeża (Erinaceus europaeus), kreta (Talpa 

europaea), łasicę (Mustela nivalis) – gatunek zagrożony, gronostaja (Mustela erminea) – 

gatunek zagrożony, orzesznicę (Muscardinus avellanarius) – gatunek zagrożony, 

wiewiórkę (Sciurus vulgaris) oraz bóbr (Castor fiber), gatunek wymieniony  

w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), natomiast 

ssaki łowne zostały scharakteryzowane poniżej. 

 

Zwierzęta łowne  

Polska posiada 100% rodzimych gatunków zwierząt i grzybów występujących  

w umiarkowanej strefie geograficznej. W niektórych krajach UE współczynnik ten spadł do 

40%. W ocenie prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska (…) polski model łowiectwa 

powinien być wzorem  dla Europy (…), polowania nie wpływają na kondycję zwierzyny 

łownej w kraju, natomiast są typowym przykładem zrównoważonego rozwoju, powinniśmy 

korzystać z zasobów przyrodniczych i ich nie zubażać.  

Łowczy (około 120 000 osób) rocznie w Polsce likwidują 70-80 tys. wnyków 

zakładanych przez kłusowników. 

Na obszarze sołectwa Pasturka występują m .in. następujące gatunki fauny łownej: 

 dzikie kaczki (Anatidae) występują w następujących gatunkach: krzyżówka (Anas 

platyrhynchos), cyranka (Anas qnerquedula), cyraneczka (Anas crecca), podgorzałka 

(Nyroca nyroca), płaskonos (Anas clypedta), czernica (Nyroca fuligula), głowienka 

(Nyroca ferma), 

 kuropatwa (Perdix perdix), 
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 bażant obrożny (łowny) (Phasianus colchicus), 

 zając szarak (Lepus europaeus),  

 dzik (Sus scrofa),  

 sarna (Capreolus capreolus), 

 jeleń europejski (Cervus elaphus), 

 daniel (Dama dama).  

 

Procesy przyrodnicze i powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Sołectwo Pasturka pomimo, iż posiada charakter rolniczo-osiedleńczy cechuje się 

stosunkowo dużą bioróżnorodność oraz naturalnym (Dolina Nidy, zwarte obszary leśne Lasu 

Pasturskiego) i półnaturalny charakterem w wielu malowniczych pod względem 

krajobrazowym terenach.  

Stabilność systemów przyrodniczych sołectwa stanowi podstawę jej systemu przyrodniczego 

(SP Sołectwa Pasturka) współtworzącego struktury krajobrazu naturalnego i kulturowego. SP 

Sołectwa Pasturka  jest stosunkowo stabilny poprze wzmocnienie wyraźnie wykształconej  

osi struktury ekologicznej głównego Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego 

Dolina Nidy, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz dwóch obszarów Natura 2000 

(Dolina Nidy, Ostoja Nidziańska). Połączenie z innymi strukturami ekologicznymi 

położonymi w obszarze sołectwa i poza nim zapewnia m.in. lokalny korytarz ekologiczny 

Ciek Bogucanki. Występujące bariery ekologicznie (sieć infrastruktury komunikacyjno-

transportowej, tereny produkcyjne i usługowe) nie stanowią większego zagrożenia dla 

powyższego systemu. 

  

4.9. Lasy 

Powierzchnie leśne w sołectwie Pasturka są niewielkie. Stanowią one wskaźnik 

zalesienia 7,51%  (31,55 ha) powierzchni sołectwa. Wskaźnik ten  w gminie Pińczów jest 

jeszcze niższy i wynosi 3,5%, natomiast w województwie świętokrzyskim 28,2% a  w Polsce 

29,4%. 

Lasy są elementem stabilizującym klimat i oczyszczającym powietrze atmosferyczne. 

Jeden ha lasu sosnowego o drzewostanie ok. 60 lat pochłania  średnio ok. 30 ton CO2. Stąd 

według szacunku lasy obszaru sołectwa Pasturka mogą pochłaniać rocznie ok. 2937 ton CO2. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy leżące w obszarze sołectwa Pasturka 

położone są w obszarze Krainy Małopolskiej (VI), w dzielnicy 9-tej Wyżyny Środkowo-

polskiej. Stanowią one w ponad 99% (30,29 ha) własność prywatną a ich zarządem zajmuje 

się Starostwo Powiatu Pińczowskiego w Pińczowie, które posiada Uproszczony plan 

urządzania lasu sporządzony dla lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa: wieś 

Pasturka, gmina Pińczów na okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2016 r., przez Przedsiębiorstwo 
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Leśno-Techniczne TAXUS w Kielcach. Natomiast pod zarządem Nadleśnictwa Pińczów 

podlegającego pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu pozostaje zaledwie 

0,04% tj. 1,26 ha powierzchni lasów sołectwa Pasturka. 

Pod względem gatunkowym wiodącym powierzchniowo gatunkiem głównym jest 

sosna (So), dąb (Db) oraz olsza (Ol) natomiast gatunki domieszkowe stanowi brzoza (Brz), 

buk (Bk), modrzew (Md), świerk (Św) in.  Gatunki te tworzą siedliska borów świeżych i 

borów mieszanych świeżych. 

W terasie zalewowej występują niewielkie zbiorowiska olszy, wierzby miejscami topoli 

bardzo często w postaci wyizolowanych enklaw.  

Należy zaznaczyć, że zbiorowiska na siedliskach wilgotnych odznaczają się wysoką 

odpornością na antropopresję i ograniczoną dostępnością i stąd mają niewielką przydatność 

rekreacyjną. Bardziej dostępne są bory świeże i mieszane świeże, których przydatność 

rekreacyjna jest większa. Ograniczona penetracja dotyczyć może tylko drzewostanów na 

słabo utrwalonych czwartorzędowych pokrywach eolicznych i piaskach przewianych. 

 

4.10. Stan zmian w środowisku 

Zmiany w środowisku przyrodniczym są efektem jego funkcjonowania jako systemu 

SPS Pasturka i przede wszystkim dotyczą wzajemnych reakcji pomiędzy procesami  wymiany 

materii, energii i informacji w systemie przyrodniczym – ryc. 1. Wymiana materii  zachodzi 

w sposób uporządkowany i zindywidualizowany tzn. charakterystyczny dla danego terenu  

i jego zasobów przyrodniczych tzn., że  zachodzi ona zgodnie z określonymi powiązaniami  

i sprzężeniami zwrotnymi występującymi pomiędzy powierzchnią ziemi, powietrzem 

atmosferycznym, wodami  oraz światem biotycznym – organizmami  żywymi. Miernikiem 

zmian  środowiska przyrodniczego jest określenie dynamiki funkcjonowania jego 

poszczególnych komponentów. Specyfiką określenia tej dynamiki na terenie sołectwa jest 

antropopresja szczególnie w terenach produkcyjny, usługowych i zabudowy mieszkaniowej  

i zagrodowej. Nie wszystkie procesy funkcjonowania SPS Pasturka będą dominujące dla 

zachowania warunków środowiska korzystnych dla życia człowieka, a jednocześnie dla 

zachowania równowagi w tym środowisku. Kluczową kwestią będzie zatem wskazanie tych 

procesów przyrodniczych, które decydują o wymianie materii, energii i informacji (głównie 

biologicznej) na obszarze gminy oraz pozwalają na zachowanie optymalnych warunków życia 

– równowagi przyrodniczej. Dotychczasowe zmiany zachodzące w środowisku 

przyrodniczym sołectwa Pasturka polegają przede wszystkim na procesach naturalnych 

(denudacja, erozja, akumulacja, wietrzenie, rozwój bioróżnorodności) ograniczanych 

antropopresją związaną z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych na potrzeby 

kształtowania i zagospodarowania środowiska przyrodniczego w celu podnoszenia poziomu 

jakości życia mieszkańców – ryc. 1. W nawiązaniu do powyższego  wskazano  zjawiska 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

57 
 

negatywne właściwe dla środowiska przyrodniczego sołectwa (SPS Pasturka). Należą do 

nich:  

 ograniczenie postępującej denudacji gruntów, a w szczególności zmniejszenie 

intensywności procesów erozji oraz niepożądanej akumulacji, 

 wzmocnienie wodnych procesów retencyjnych poprzez niwelowanie nadmiernego 

odpływu wód opadowych a tym samym zwiększenie zasilania zasobów wodnych, 

 zwiększenie przewietrzania i regeneracji powietrza atmosferycznego, głównie przez  

zachowanie i ochronę korytarzy ekologicznych, a w szczególności korytarzy lokalnych 

oraz przez pionową wymiana powietrza przy zwartej zabudowie lub innych barierach 

antropogenicznych np. ekranach drogowych, które potencjalnie mogą być zainstalowane 

w przyszłości przy drodze wojewódzkiej, 

 zauważalny w skali sołectwa spadek udziału terenów biologicznie czynnych, 

powodowanych trwałym zasklepianiem gruntów i gleb. 

 

4.11. Jakość środowiska i zagrożenia z identyfikacją źródeł 

Ochrona przyrody stanowi bardzo ważne działanie w zakresie racjonalizacji procesu 

zrównoważonego zarządzania przestrzenią środowiskową. Nie byłaby ona możliwa gdyby 

nie istniały kształtowane przez przyrodę i człowieka trwałe powiązania w SP Sołectwa 

Pasturka wzmacniane przez układ korytarzy ekologicznych (omówionych na str. 19-23 

opracowania).  

Analiza wraz z oceną stanu funkcjonowania wszystkich składowych elementów SP 

Sołectwa Pasturka wskazuje na: 

 określenie standardów regionalnych jakie winna spełniać zieleń na obszarze 

zabudowanym Pasturki  i w pozostałych  terenach zabudowanych sołectwa oraz ciągach 

komunikacyjnych, 

 zabudowa biologiczna wzdłuż cieków i kanałów oraz zbiorników wodnych 

ograniczających spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, 

 na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz w obszarach z dominacją terenów 

biologicznie czynnych należy preferować retencję naturalną – odprowadzanie wód 

deszczowych do gruntu, 

 zwiększenie lesistości na słabych glebach czwartorzędowych klasy bonitacyjnej V, 

 niezbędne jest ustalenie zasad zagospodarowania w sąsiedztwie terenów objętych 

różnymi formami ochrony, w celu przeciwdziałania degradacji ich poszczególnych 

elementów i całych ekosystemów. 
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Jakość powietrza atmosferycznego 

Podstawowych elementem środowiska przyrodniczego wpływającym na jakość 

poziomu życia mieszkańców jest jakość powietrza atmosferycznego, która jest oceniana 

zgodnie z zapisami   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031). 

Rozporządzenie określa poziomy: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych, 

alarmowe i alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu, terminy ich osiągnięcia, a także 

marginesy tolerancji dla tych poziomów i dopuszczalne częstości ich przekraczania. 

Na terenie sołectwie Pasturka brak stacji pomiarowych, które rejestrowałyby stan 

jakości powietrza atmosferycznego. Najbliższą manualną stacją pomiarową jest stacja  

M16 w Busku Zdroju przy ul. Rokosza 1 (λ= 20
o
42’56’’,  φ=50

o
27’13’’), która mierzy  pył 

zawieszony (PM10, PM2,5) oraz benzo(a)pyren. Zaś najbliższą automatyczną archiwalną  

stacją pomiarową jest zlokalizowana, w odległości ok. 14 km na wschód od  sołectwa 

Pasturka stacja pomiarowa A02 w Busku Zdroju przy ulicy Rzewuskiego 1 (λ= 20
o
43’12’’,  

φ=50
o
27’22’’), która mierzy pył zawieszony PM10 – tab. 4. Benzo(a)piren jest jednym  

z najbardziej szkodliwych składników smogu zawierającego zanieczyszczenia powietrza. 

Wybrane pomiary tego zanieczyszczenia nie wykazały przekroczeń norm tej substancji w 

powietrzu atmosferycznym. Podobnie przekroczeń nie zaobserwowano w przypadku 

zanieczyszczeń PM10  i PM2,05 (pomiary w latach 2014-2018), NOx, SO2, CO, CO2 

(pomiary w latach 2015-2016). 

Zasadniczy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w sołectwie Pasturka  ma tzw. 

emisja niska z palenisk gospodarstw domowych oraz emisja spalin samochodowych. 

Najczęściej spalanym paliwem w paleniskach gospodarstw domowych jest węgiel i drewno 

oraz, przy braku niskiej świadomości ekologicznej, pochodzące z gospodarstwa domowego  

odpady często z najbardziej toksycznymi tworzywami polimerowymi PET (butelki 

plastikowe). Po spaleniu butelek plastikowych do powietrza uwalniane są bardzo silnie 

toksyczne dioksyny np. tetra-chloro-dibenzo-para-dioksyna (TCDD), która jest 10 000 razy 

toksyczniejsza od cyjanku potasu. Związki te powodują poważne problemy zdrowotne  

u ludzi, przede wszystkim uszkodzenia systemu: immunologicznego człowieka,  

hormonalnego i rozrodczego. 

Poza tym coraz częściej w paleniskach indywidualnych spalane są głównie odpady 

gospodarcze, które zawierają różnorodne tworzywa sztuczne, laminaty, odpady z płyt 

wiórowych, skóry, ścinki gumy, tkaniny i opony. Towarzyszy temu uwalnianie się do 

powietrza trujących dioksyn, furanów, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych. Jednocześnie  przy niskiej temperaturze powietrza, małej prędkości wiatrów 

lub bezwietrznej pogodzie, braku opadów atmosferycznych dochodzi do kumulacji 

zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Substancje szkodliwe emitowane  
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z kominów naszych domów nie są przenoszone na duże odległości i nie zawsze mają 

możliwość wymieszania się z wyższymi partiami atmosfery. 

Tab. 4. Pomiary parametrów jakości powietrza atmosferycznego  dla stacji automatycznego, 

całodobowego pomiaru M16 Busko Zdrój w wybranych datach z 2014-2018 wraz  

z rozkładem rocznych emisji innych zanieczyszczeń w latach 2015-2016 dla powiatu 

pińczowskiego i pomiarem benzo(a)pirenu w roku 2015 i 2018 

 
Data 

pomiaru 

PM10 PM2,5 Rozkład rocznych emisji wybranych zanieczyszczeń  

w latach 2015-2016 dla powiatu pińczowskiego 

μg/m
3
 μg/m

3
 Rok NOX CO CO2 SO2 

   Mg % Mg % Mg % Mg % 

S T Y C Z E Ń P O W I A T     P I Ń C Z O W S K I 

2014-01-01 54,61 58,36 2015 129 0,6 107 0,3 86 905 0,6 93 0,4 

2015-01-01 40,61 33,65 2016 131 0,6 116 0,3 119 272 1,0 100 0,7 

2016-01-01 85,4 75,2  

Pomiar benzo(a)pirenu w roku czerwcu 2015 i w maju 2018 

Dane z pomiarów benzo(a)pirenu  w  poszczególnych dniach  06. 2015 r. : 

0,23;0,07; 0,2; 0,19; 0,09; 0,12; 0,1;  0,15; 0,28; 0,05 [ng/m3] 

Dane z pomiarów benzo(a)pirenu  w  poszczególnych dniach  05. 2018 r. : 

0,12;0,16; 0,18; 0,33; 0,19; 0,37; 0,19;  0,16; 0,11; 0,15 [ng/m3] 

2017-01-01 92,07 78,09 

2018-01-01 45,51 29,8 

M A R Z E C 

2014-03-30 30,87 28,43 

2015-03-30 5,05 3,9 

2016-03-30 17,2 11,7 

2017-03-30 5,05 3,9 

2018-01-30 30,87 28,43 

L I P I E C 

2014-07-30 25,81 17,07 

2015-07-30 10,11 5,94 

2016-07-30 ---- 8,9 

2017-07-30 17,09 8,9 

2018-07-01 7,24 4,06 

Objaśnienia: O3 – max  średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, CO – max  średnia 8-godzinna 

spośród średnich kroczących, NO2 – max  średnia 1-godzinna, SO2-1h – max  średnia 1-godzinna,  SO2-24h – 

średnia  24-godzinna, PM10 – średnia  24-godzinna  

 

Skala pomiaru  jakości powietrza atmosferycznego (WIOŚ w Kielcach): 

 Bardzo dobry 

0-10 

 Dobry 

11-20 

 Umiarkowany 

21-35 

 Dostateczny 

36-50 

 Zły 

51-200 

 Bardzo zły 

˃200 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Kielcach.  

 

Zanieczyszczają one bezpośrednią okolicę (ogródki, trawniki, zbiorniki wodne), a przede 

wszystkim zanieczyszczają powietrze atmosferyczne, którym oddychamy. Spalając paliwa 
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niskiej jakości oraz odpady w piecach doprowadzamy do zatrucia organizmów żywych,  

w tym człowieka oraz całego środowiska (powietrze, woda, gleba). 

 

 
 

 

 
 

Ryc. 18. Pomiary pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym w czerwcu:   

2016  r.,  2017 r.  i 2018 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Kielcach 

Analizy dobowych  przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10  w powietrzu 

atmosferycznym w czerwcu 2016 r.,  2017 r.,  i 2018 r. dla stacji pomiarowej w Busku Zdroju  

w ramach monitoringu pomiaru manualnego wskazują na regularne przekroczenia tego 

zanieczyszczenia emitowanego do powietrza atmosferycznego – ryc. 18.   



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

61 
 

Pył zawieszony jest mierzony w dwóch wartościach PM10 (ryc. 18) i PM2,5 (ryc. 19)    

i jest on punktem wyjścia do oceny poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

które jest ośrodkiem o najmniejsze odporności na zanieczyszczenia przy jednoczesnej dużej 

szybkości i dynamice rozprzestrzeniania się. Pyły zawieszone mają różne kształty, rozmiary  

i skład chemiczny co stanowi dodatkowe obciążenie dla prowadzonych pomiarów.  

 

 

 
 

Ryc. 19. Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu atmosferycznym w czerwcu:  2016 

r. 2017 r. i 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Kielcach.  

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym  zapewniają wiedzę 

dla społeczeństwa i organów odpowiedzialnych za informowanie społeczeństwa oraz  
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inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych związanych z  możliwością 

przekroczenia alertowych stężeń ozonu w powietrzu. 

Zanieczyszczeniem powstającym w powietrzu w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy 

tlenkami azotu i lotnymi związkami organicznymi  jest ozon troposferyczny (O3). Reakcji 

tworzenia się tego gazu sprzyja nasłonecznienie i wysoka temperatura powietrza. 

Stwierdzono, że najwyższe stężenia ozonu występują poza obszarami miast lub na ich 

przedmieściach. Ze względu na swoje utleniające właściwości ozon troposferyczny może 

wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Najczęściej powoduje on bóle głowy oraz 

 podrażnienia błon śluzowych, kaszel. W ciągu roku największe stężenie ozonu 

troposferycznego w Polsce występuje od kwietnia do końca września.  

Stąd każdy mieszkaniec sołectwa Pasturka chcąc poprawić jakość powietrza atmosferycznego 

winien: 

 zastosować instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (energia fotowoltaiczna, 

energia wodna, energia z biogazowni, pompy ciepła), 

 używać paliw dobrej jakości (drewno, gaz, olej opałowy, węgiel), 

 przejść na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, wymienić swój piec węglowy na 

bardziej nowoczesny, 

 ograniczyć zużycie ciepła np. przez termoizolacje swojego budynku mieszkalnego, 

 kategorycznie zaniechać spalania własnych odpadów i zwracać uwagę innym 

mieszkańcom w tym zakresie. 

Główne źródła zanieczyszczeń atmosfery w sołectwie Pasturka mogą stanowić: 

 emisja technologiczna dwóch obiektów gospodarczych i zakładów produkcyjnych, 

 lokalne kotłownie o małej mocy, wpływające na podwyższone zanieczyszczenie 

atmosfery w obrębie terenów zabudowy w czasie sezonu grzewczego, tzw. niska emisja, 

 pojedyncze, indywidualne źródła ciepła na terenach zabudowy zagrodowej, 

jednorodzinnej  i usługowej (emisja niska), 

 zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa, wzdłuż ciągów komunikacji 

samochodowej przebiegających przez obszar sołectwa), 

 emisję niezorganizowaną pyłu z terenów pozbawionych roślinności głównie 

komunikacyjnych, 

 napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin (m.in. z Pińczowa). 

Przeważający rolniczy charakter sołectwie Pasturka wpływa bezpośrednio na brak 

dużych emitorów zanieczyszczeń produkcyjnych o charakterze chemicznym oraz pyłów.  

Oprócz lokalnych źródeł zanieczyszczeń, wpływ na obniżenie jakości powietrza 

atmosferycznego w obszarze sołectwa Pasturka mogą wywierać w przyszłości awaryjne, 

ponadregionalne zanieczyszczenia pochodzące z terenów sąsiednich.  
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W Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2011 (2012) 

zakłady te zostały zakwalifikowane do największych źródeł emisji zanieczyszczeń  

w województwie.  

Jednym z największych źródeł zanieczyszczeń atmosfery w rejonie sołectwie Pasturka 

jest tzw. emisja niska pochodząca z lokalnych i indywidualnych źródeł energii cieplnej. 

Paleniska indywidualne stanowią najliczniejsze, zróżnicowane technologicznie i paliwowo 

paleniska, w znacznym stopniu tradycyjnie wykorzystujące węgiel i drewno. 

Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest również komunikacja 

samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związany jest przede wszystkim  

z przebiegiem tras komunikacyjnych. Wielkość wpływu na środowisko komunikacji 

samochodowej w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest 

natężeniem ruchu pojazdów. Na terenie sołectwa największym natężeniem ruchu 

charakteryzują się droga wojewódzka nr 767 i powiatowa oraz dwie drogi gminne  

i częściowo drogi wewnętrzne. Mniejsze znaczenie ma emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych z dróg gminnych i wewnętrznych. Komunikacyjne zanieczyszczenia 

atmosfery mogą powodować znaczne, negatywne zmiany wartości produkcyjnej gleb  

i wpływać negatywnie na roślinność przy ciągach komunikacyjnych – drogowych   (drzewa, 

krzewy i roślinność zielną) oraz na zdrowie mieszkających w otoczeniu dróg ludzi. To 

negatywne oddziaływanie spowodowane jest emisją spalin zawierających m.in. metale 

ciężkie (głównie ołów), dwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pył zawieszony. Motoryzacyjne 

zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osłabienie 

fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, przebarwienia, 

chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu oraz zmniejszenie 

odporności na choroby i szkodniki (Mysłowski 2011). 

 Stan czystości powietrza atmosferycznego w gminach województwa świętokrzyskiego,  

w tym sołectwie Pasturka jest badany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Kielcach. Zgodnie z informacjami zawartymi w Ocenie jakości powietrza  

w województwie świętokrzyskim w roku 2011” (2012) strefa świętokrzyska, do której należy 

sołectwo Pasturka, zakwalifikowana została pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin do 

klasy D2 z uwagi na przekroczenie poziomu oddziaływania długoterminowego ozonu 

(pozostałe wartości otrzymały ocenę A – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz 

poziomy celów długoterminowych nie zostały przekroczone). Dla stref ze statusem D2 

podjęte zostaną długoterminowe działania naprawcze będące celem programu ochrony 

środowiska dla województwa świętokrzyskiego. Podobnie sytuacja wygląda w roku 2016  

i tak klasyfikacja stref zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w woj. 

świętokrzyskim, w 2016 r. została wykonana dla stref  obowiązujących od 2010 r. (strefa 

Kielc i strefa świętokrzyska). Na uwagę zasługuje fakt, że w ocenie uwzględniono 

podstawowe kryterium ustanowione i obowiązujące dla pyłu PM2,5 (poziom dopuszczalny 
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dla fazy I) oraz dodatkowo dokonano klasyfikacji w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego 

dla fazy II ze względu na  potrzeby szczegółowego raportowania wyników tej oceny do 

Komisji Europejskiej. Klasyfikacji stref dokonano odrębnie pod względem kryteriów 

ustanowionych dla ochrony zdrowia i kryteriów wymaganych dla ochrony roślin. W wyniku 

klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę 

świętokrzyską, przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Klasyfikacja pod 

względem poziomu docelowego ozonu w strefie świętokrzyskiej przyporządkowano klasy C 

i D2.W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę 

zaliczono do klasy A pod kątem SO2 oraz NOX. Poziom docelowy O3 oraz cel 

długoterminowy zostały przekroczone i strefie przypisano klasy C i D2. Dla stref ze statusem 

klasy C, należy opracować program ochrony powietrza lub jego aktualizację, natomiast klasa 

D2 skutkuje podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem programu 

ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego. 

W ocenie rocznej w latach  2013-2015 strefa świętokrzyska (kod strefy 2602) osiągnęła 

poziom dopuszczalny klasy C pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz poziom docelowy 

klasy C BaP. Klasa C oznacza, że jest to obszar przekroczenia badanych substancji w strefie 

na poziomie dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji lub w przypadku, gdy 

margines tolerancji nie jest określony – przekraczają poziomu dopuszczalne, poziomy 

docelowe, poziomu celów długoterminowych (D2).  Przyporządkowanie do klasy C wiąże 

się z koniecznością opracowania dla niej programu ochrony powietrza (POP). Zgodnie z tym 

programem w sołectwie Pasturka prognozowane są stężenia średnioroczne pyłu 

zawieszonego PM10 – rok prognozy 2020 na poziomie 22,1-25 μg/m
3
, podobnie jak w roku 

bazowym 2010,  natomiast w sołectwie Pasturka nie prowadzono żadnych pomiarów 

związanych z niniejszym opracowaniem, najbliższa stacja pomiarowa sołectwa Pasturka 

znajduje się w Busku Zdroju (ok. 14 km w linii prostej) ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi, natomiast w roku 2015-16 przeprowadzono pomiary zanieczyszczenia powietrza  

w Busku Zdroju. Rozkład badanych substancji określono na podstawie interpolacji 

wygenerowanej z modelu emisyjnego zastosowanego w POP (2015, 2016) zgodnie z: 

 Programem ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część B – strefa 

świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, Część C – 

strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu (Uchwałą Nr XIII/234/11 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 r.), 

 Programem   ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część B – strefa 

świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5 wraz z planem działań 

krótkoterminowych (Uchwałą Nr XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 26 listopada 2012 r.), 
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 Aktualizacja  Programu   ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz  

z planem działań krótkoterminowych (Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r.) z realizacją działań naprawczych na lata 

2016-2023, 

 Programem   ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 (Uchwałą Nr XX/290/16 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 r.), który zawiera strategię działań 

naprawczych w perspektywie do roku 2025 pod kątem wszystkich komponentów 

środowiska, w tym również powietrza. 

Reasumując stan jakości powietrza atmosferycznego pod względem zanieczyszczeń 

pyłowych i występowania ozonu troposferycznego w sołectwie Pasturka jest średnio 

zadowalający. Wskaźniki  dotyczące głównie emisji niskiej pozostają w bardzo dobrym lub 

dobrym poziomie skali jakości pomiaru z przekroczeniem pyłów zawieszonych i ozonu. 

 

Zanieczyszczenia atmosfery a zmiany klimatyczne  

  Klimat jest specyficznym elementem środowiska, który w skali lokalnej współtworzy 

zmiany o charakterze regionalnym a następnie globalnym. Do zmian tych w sołectwie 

Pasturka należą: 

 skutki antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza pod wpływem przyczyn 

spowodowanych emisją szkodliwych gazów i pyłów przez elektrownie cieplne (np. Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna) oraz tlenków węgla, dwutlenków węgla, tlenków 

azotu, dwutlenków siarki, pyłów węglowych i in. przez Firmy produkujące gips i cement,  

 wzrost ilości ozonu troposferycznego w atmosferze, 

 zanieczyszczenia powietrza wchłaniane przez ludzi (choroby układu oddechowego, 

skóry, alergie) oraz działają niekorzystnie na świat roślin (zaburzają procesy fotosyntezy, 

transpiracji  i zwierząt (zaburzają proces oddychania), 

 wtórne skażenia wody i gleby, 

 skutkami wielu klęsk (np. kwaśne deszcze – opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym 

ph niższe od 5,6), 

 smog (naturalne zjawisko atmosferyczne łączące zanieczyszczenia powietrza 

spowodowane antropopresją – wiązki chemiczne i pyły  z niekorzystnymi naturalnymi 

zjawiskami atmosferycznymi tj. znaczną wilgotnością powietrza (mgła) i brakiem wiatru, 

wywołujące utrudnienia w oddychaniu organizmom i wydalanie ciepła przez Ziemię oraz 

mają działania alergizujące i wywołujące astmę i in.), 

 zmiany zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływające na powiększanie się 

dziury ozonowej głównie przez związku chlorofluorowęglowe (freony) powodujące efekt 

cieplarniany a tym samym ocieplanie się klimatu w skali globalnej, topnienie pokryw 
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lodowcowych Arktyki i Antarktydy, które z kolei powoduje podnoszenie się poziomu 

mórz i oceanów, zaburza cyrkulacje powietrza prowadząc do powstawania cyklonów, 

huraganów i tajfunów). 

Lokalne i globalne zmiany  w atmosferze wskazane powyżej wywołują coraz większe 

nasilenie procesów ekstremizacji klimatu Polski (nawałnicowe burze, bardzo wysokie/bardzo 

niskie temperatury powietrza). 

  

Klimat akustyczny 

Zgodnie z definicją hałasu zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska hałasem są dźwięki o częstotliwościach od 16Hz do 16 000 Hz.  

Hałas i  wibracje stanowią specyficzne formy uciążliwości antropogenicznych dla 

środowiska, wpływając przede wszystkim na warunki życia ludności i funkcjonowanie 

organizmów zwierzęcych. Źródła hałasu związane są głównie ze skupiskami ludności oraz 

formami jej działalności gospodarczej. 

Hałas mierzony jest wartością subiektywnej uciążliwości dźwięku za pomocą wskaźnika jego 

poziomu zrównoważonego LAeq (dB) według norm Państwowego Zakładu Higieny ( mała 

uciążliwość – LAeq < 52 dB; średnia uciążliwość 52 dB < LAeq < 62 dB; duża uciążliwość 

63 dB < LAeq < 70 dB, bardzo duża uciążliwość  LAeq > 70 dB).  

Na terenie sołectwa Pasturka wyróżnić można następujące, podstawowe typy uciążliwości 

akustycznej: 

 hałas komunikacyjny głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej 767, 

 hałas produkcyjny i usługowy (głównie związany z funkcjonowaniem zakładów 

produkcyjnych, rzemieślniczych  i obiektów usługowych), 

 hałas na terenach zainwestowania osadniczego w sołectwie Pasturka,  

 hałas rekreacyjny (w otoczeniu zabudowy mieszkalnej). 

Jednym z poważniejszych źródeł hałasu jest komunikacja samochodowa stanowiąca  źródło 

uciążliwości akustycznej, głównie przy wspomnianej drodze wojewódzkiej DW 767 – ryc. 

19, drodze powiatowej, dwóch drogach gminnych i w mniejszym stopniu na drogach 

wewnętrznych. Średnio w ciągu doby w roku 2015 przez sołectwo Pasturka przemieszczało 

się drogą wojewódzka 7933 pojazdy, co świadczy o znacznym natężeniu ruchu na tej drodze 

w stosunku do terenów sąsiednich.  

Zasadniczymi elementami wpływającymi na wielkość i charakter rozprzestrzeniania się 

hałasu komunikacyjnego mają: 

 charakter ruchu samochodowego: osobowy, autobusowy, ciężarowy, 

 natężenie ruchu  pojazdów, 

 średnia prędkość pojazdów, płynność ich ruchu, charakter nawierzchni dróg i ich 

otoczenia. 
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Intensywność ruchu  100-400 pojazdów na godzinę generuje hałas wartości  75-95 dB 

(Engel, Zawieska 2010). 

 Hałas z działalności rolniczej związany jest głównie z eksploatacją maszyn rolniczych, 

takich jak traktory, kombajny i in. (zarówno na polach jak i w obrębie zagród rolniczych). 

Hałas rekreacyjny związany jest przede wszystkim z formami rekreacji indywidualnej 

przydomowej. 

Na terenie sołectwie Pasturka brak jest kompleksowych pomiarów dokumentujących poziom 

natężenia hałasu, zarówno ze źródeł  punktowych, jak i z tras komunikacyjnych. 

Dla obszaru sołectwa Pasturka i jej otoczenia obowiązują następujące, dopuszczalne poziomy 

hałasu generowanego przez pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach kołowych: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – w  porze dziennej 55 dB i w porze 

nocnej 50 dB, 

 dla terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów zabudowy zagrodowej – w  porze 

dziennej 60 dB i w porze nocnej 50 dB. 

  

2010 rok 2015 rok 

Ryc. 20. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drodze wojewódzkiej DW 767 

Pińczów – Busko-Zdrój  na terenie sołectwa Pasturka na tle sieci dróg krajowych  

i wojewódzkich, stan na rok 2010 i  2015 r.  
 

Źródło: opracowanie na podstawie mapy wykonanej w ramach Generalnego pomiaru Ruchu w 2015 r. przez  

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015  
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Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem innego hałasu  dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi: 

 dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – 

w  porze dziennej 50 dB i w porze nocnej 40 dB, 

 dla terenów mieszkaniowo-usługowych i terenów zabudowy zagrodowej – w porze 

dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. 

 Uciążliwość hałasu emitowana z obiektów przemysłowo-usługowych zależy między innymi 

od ich ilości, czasu pracy oraz odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  

Przekroczenia w tym przypadku mogą być związane z pracą głównych instalacji zakładów 

(młyny, wentylatory, transport). Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku placówek 

pracujących na dwie lub trzy zmiany. Jednak takie zakłady w sołectwie nie występują.  

Innymi źródłami emisji hałasu mogą być imprezy masowe jak festyny, koncerty muzyczne, 

imprezy sportowe (mecze piłkarskie, rajdy motocyklowe), pokazy sztucznych ogni, obiekty 

rozrywkowe (dyskoteki, kluby). Mają one charakter incydentalny.  

Dokonano rozpoznawczego pomiaru natężenia hałasu komunikacyjnego przy drodze 

wojewódzkiej DW 767 przy zjeździe na drogę powiatową 0070 w dniach 5 lutego i 28 

kwietnia 2018 r. o trzech stałych porach w ciągu dnia (godz. 8.00, 12.00 i 15.00). Pomiar 

został dokonany za pomocą cyfrowego miernika poziomu dźwięku DLM – 101 (SONOPAN), 

który posiada I klasę doskonałości, czułość mikrofonu 40mV/Pa i  rozdzielczość odczytu 0,01 

dB. Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007 – Elektroakustyka.  

Mierniki poziomu dźwięku.  Żaden z wykonanych pomiarów nie wykazał przekroczenia 

obowiązujących norm hałasu. 

Istniejące natężenie hałasu akustycznego w sołectwie Pasturka nie stanowi zagrożenia 

wpływającego znacząco na obniżenie poziomu jakości życia dla mieszkańców, ale wymaga 

ono monitoringu. Również po wykonaniu inwestycji na terenie wsi Pasturka w ramach 

„Koncepcji rozbudowy DW 767” będącej częścią większej inwestycji: „Budowa obwodnicy 

Pińczowa”, należy dokonać analizy uciążliwości hałasu komunikacyjnego generowanego 

przez pojazdy poruszające się po przebudowanym fragmencie drogi.   

 

Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) 

Źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie sołectwa 

Pasturka są urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Przesyłowe 

urządzenia  radiokomunikacyjne na terenie sołectwa nie występują. 

 Na obszarze sołectwa Pasturka zlokalizowane są następujące urządzenia elektroenergetyczne 

będące na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Radom. 

Przy liniach elektroenergetycznych wyklucza się  zadrzewiania obszary pod liniami 

elektroenergetycznymi w pasach: 

  dla linii 110 kV – 15 m w obie strony od osi linii, 
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  dla linii 15 kV – 7,5 m w obie strony od osi linii, 

 oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

Linie elektroenergetyczne stwarzają uwarunkowania sozologiczne w zakresie 

promieniowania elektromagnetycznego dla kształtowania środowiska, polegające na 

ograniczeniu możliwości zabudowy terenów i ich otoczenia (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 

pomiarów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

W przypadku stacji telefonii komórkowych, pola elektroenergetyczne są wypromieniowane 

na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2016 r. prowadzi coroczne badania kontrolne 

promieniowania elektromagnetycznego na terenie województwa świętokrzyskiego.  

W obszarze sołectwa Pasturki nie prowadzono pomiarów. Pomiary średnich skutecznych 

natężeń PEM dokonano m.in. w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich (0,34) i w Sobkowie 

W punktach tych, podobnie jak w pozostałych punktach na terenie województwa 

świętokrzyskiego, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów generowanego 

promieniowania elektromagnetycznego w żadnym paśmie częstotliwości. Stąd w sołectwie 

Pasturka  promieniowanie to nie stanowi zagrożenia dla organizmów żywych  nie obniża 

jakości życia ich środowiska. 

 

Zanieczyszczenie wód 

Stan/ potencjał ekologiczny JCWP w zlewni Nidy, w tym również w obszarze sołectwa 

Pasturka oceniony został jako umiarkowany. Badania te obejmowały lata 2010-2015  

i prowadzone były przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2015 dokonał również oceny 

osadów wodnych wg klasyfikacji geochemicznej w Nidzie, w miejscowości Nowy Korczyn 

(33 km od Pasturki) stwierdzając ich I klasę wg kryteriów ekotoksykologicznych i II klasę wg 

oceny geochemicznej oraz jako dobry w zakresie tzw. wskaźników dziedziczonych 

(fitobentos, makrofity, wskaźnik FLORA, indeks MMT, ichtiofauna).  Stan badanych wód 

został oceniony jako zły ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z oczyszczalni  

w Sobkowie. Wody te nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych Natura 2000. 

 

Zagrożenia powodzią 

Od 20 lipca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa  Prawo wodne (Dz. U. z 20 lipca 2017 r., 

poz. 1566), która zastąpiła ujednoliconą ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1121). Nowa ustawa reguluje m .in. gospodarowanie wodami,  w tym 

kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód,  zarządzanie zasobami 
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wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady 

gospodarowania tymi składnikami. 

Zgodnie z art. 163: 

(…) 1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie oraz organów administracji rządowej i samorządowej. 

2. Wody Polskie zapewniają, w zakresie swojej właściwości, ochronę ludności i mienia 

przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa, 

o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1 i 3. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego zapewniają, w zakresie swojej właściwości, 

ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące 

własność Skarbu Państwa, jeżeli zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 213 ust. 3. 

4. Użytkownicy wód współpracują z Wodami Polskimi oraz z organami administracji 

rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią, w zakresie określonym w przepisach 

ustawy oraz w przepisach odrębnych. 

5. Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

6. Ochronę przed powodzią realizuje się, uwzględniając wszystkie elementy zarządzania 

ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobieganie, ochronę, stan należytego 

przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków powodzi, 

odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków 

powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej, w zakresie określonym w przepisach ustawy oraz w przepisach odrębnych. (…) 

Art. 166. 1. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią: 

1)     obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

strategii rozwoju województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; 

2)     poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości 

w całości lub w części położonych na tych obszarach.  

2. Projekty: 

1)     strategii rozwoju województwa, 

2)     planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
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3)     ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związku metropolitalnego, 

4)     studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

5)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

6)     gminnego programu rewitalizacji, 

7)     decyzji o warunkach zabudowy,  

8)     decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

9)     decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

– wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy 

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.  

3. Dokonując uzgodnień, o których mowa w ust. 2, Wody Polskie uwzględniają 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną 

zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie. (…) 

Zgodnie z ustawą Wody Polskie sporządzają mapy: 

 mapy zagrożenia powodziowego, w których przedstawia się m.in. obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, 

 mapy ryzyka powodziowego. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

(Dyrektywa Powodziowa) w terminie  15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej przygotował mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 

powodziowego (MRP) opracowane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) i przekazał je jednostkom administracji 

zgodnie z art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 519 ze zm.) 

Na mapach zagrożenia powodziowego wskazano obszary o prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi w określonym przedziale czasowym: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat (Q 0,2%), 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%), 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), 

Dodatkowo na mapach zagrożenia powodziowego zawarto informacje dotyczące: 

 głębokość wody, 

 oraz prędkość wody i kierunki przepływu wody – dla miast wojewódzkich i miast na 

prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób. 
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Warto zauważyć, że określając prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi np. 1% 

(czyli raz na 100 lat) do obliczeń wykorzystano maksymalny przepływ wody  o wartości 

prawdopodobieństwa wystąpienia 1%. Przepływ ten oblicza się na podstawie wartości 

maksymalnych przepływów rocznych, mierzonych  co najmniej przez 30 lat, w danym 

przekroju wodowskazowym rzeki. Prawdopodobieństwo wystąpienia 1% przepływu 

maksymalnego oznacza, że może się ono statystycznie (bazując na danych historycznych) 

pojawić  w danym przekroju i w takim  natężeniu jeden raz na 100 lat. Powyższe 

prawdopodobieństwo nie oznacza, że powódź o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% 

występuje w odstępach stuletnich. 

Wskazanie obszarów zagrożenia  powodziowego, przedstawione na omawianych mapach, 

stworzono na podstawie wyników matematycznego modelowania hydraulicznego. Dane 

wejściowe do modelowania stanowiły bardzo dokładne dane przestrzenne uzyskane  

z lotniczego skaningu laserowego w oparciu o które wygenerowano numeryczny model 

terenu (NMT), którego dokładność wysokościowa sięga 10-15 cm oraz numeryczny model 

powierzchni terenu (NMPT). Ponieważ wykorzystane dane wejściowe do modelowania były 

znacznie dokładniejsze, niż dane, które posłużyły za wejściowe do obszarów wskazanych  

w studiach ochrony przeciwpowodziowej, sporządzonych wcześniej przez dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej, opracowania te mogą się różnić w zasięgu 

przestrzennym. Dla potrzeb sporządzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego zostały 

zebrane nowe dane hydrologiczne, uwzględniające przepływy maksymalne, które wystąpiły 

podczas powodzi w 2010 r. Mapy ryzyka powodziowego stanowią uzupełnienie map 

zagrożenia powodziowego. Określają one wartości potencjalnych strat powodziowych oraz 

przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia. Obiekty, które wskazują na ocenę ryzyka powodziowego 

dla zdrowia i życia ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności 

gospodarczej, tzn. grupy, dla której należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie  

z celami Dyrektywy Powodziowej. Dlatego dla obszarów przedstawionych na mapach 

zagrożenia powodziowego, winny być naniesione następujące elementy: 

 szacunkowa liczba ludności zamieszkującej obszar zagrożony, 

 budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (szpitale, szkoły, 

przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) – dla  których głębokość wody wynosi > 2 m 

oraz  < 2 m (graniczna wartość głębokości wody – 2 m została przyjęta w związku  

z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień zagrożenia dla 

ludności i obiektów budowlanych, 

 obszary i obiekty zabytkowe, 

 obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony 

przyrody. 
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 potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi tj. zakłady 

przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, 

cmentarze, 

 wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody. 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią dokumenty 

planistyczne mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. 

oraz prowadzenia racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych 

powodzią, jak również ograniczanie negatywnych skutków powodzi. 

 W sołectwie Pasturka wyznaczono trzy obszary zagrożenia powodziowego w oparciu  

o Internetowy System Osłony Kraju (ISOK): 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat (Q 0,2%), 

 obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%), 

 obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), 

Reasumując należy podkreślić, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo  

m. in. granice i sposoby zagospodarowania terenów, a także obszarów zagrożenia powodzią  

(art. 15, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, t.j. Dz.U. z dnia 11 maja 2017 r., poz. 1073).  Powyższy obowiązek nie może 

być realizowany przez samo wskazanie granic takiego obszaru w części graficznej oraz 

formalne odwołanie się do odrębnych przepisów w części tekstowej uchwały. Konieczne jest 

również określenie przeznaczenia terenów i sposobu ich zagospodarowania, które nie może 

być sprzeczne z ograniczeniami i zakazami ustanowionymi w obowiązujących przepisach 

odrębnych. 

W świetle obowiązujących przepisów Prawa wodnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 

wynika, że na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, nie jest możliwa realizacja 

zabudowy. Odstępstwem od może być tylko uzyskanie stosownego zwolnienia wydanego 

przez zarządzającego wodami zgodnie ze wspomnianą ustawą.  

 

Zanieczyszczenie gleb 

Gleba jest najcenniejszym elementem przyrodniczym wykorzystywanym przez 

człowieka i jednocześnie najczęściej niszczonym i dewastowanym.  Ponieważ jest ona 

elementem powszechnie występującym nie zawsze jest właściwie doceniana i chroniona. 
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Nie zawsze pamiętamy, że na wytworzenie 1 cm gleby potrzeba około100-400 lat. Gleba jest 

komponentem środowiska pełniącym w nim wiele istotnych funkcji m.in. funkcję: siedliska 

przyrodniczego,  filtracji, transportu i magazynowania wody,   hydrolityczną i biogeoche-

miczną, gospodarczą  (produkcji biomasy),  społeczną  związaną z tworzenie przestrzeni dla 

wypoczynku i rekreacji m.in. w agroturystyce. W badaniach gleb w sołectwie Pasturka 

istotnym elementem było określenie ich składu chemicznego w celu racjonalnego nawożenia, 

ograniczenia odpływu azotu z gleby i redukowania zawartość metali ciężkich takich jak 

kadm, ołów, chrom, nikiel, cynk, miedź, rtęć. Z badań gleb przeprowadzonych przez 

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Kielcach (2015) wynikach, że gleby w sołectwie 

Pasturka: 

 wymagają w 41-60%  (średnio 48%) wapnowania (przewaga opadów atmosferycznych 

nad parowaniem skutkuje wypłukiwaniem przez przesiąkające wody opadowe 

zasadowych składników m.in. wapnia i magnezu w głąb profilu gleby, które prowadzi do 

nadmiernego zakwaszenia gleby a przez to do spadku jej produktywności i żyzności), 

 posiadają 41-60% areału glebowego o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu, 

 posiadają  dużą wymagalność magnezu, 

 wykazują niedobory mikroelementów takich jak bor (69%), mangan (69%), miedź (80%), 

cynk (94%), żelazo (69%), 

 podwyższone zawartości metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż tras komunikacji 

samochodowej, ale nie przekraczają one wartości progowych. 

Metale ciężkie występują w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał 

macierzystych w procesach glebotwórczych i w formie naturalnej  nie stanowią one 

zagrożenia dla ekosystemów.  Natomiast w wyniku gospodarczej i przemysłowej działalności 

człowieka (emisje pyłów z zakładów przemysłowych, transport samochodowy), dochodzi  

w niektórych rejonach do zbyt dużej akumulacji tych pierwiastków w glebach użytkowanych 

rolniczo. Również rośliny absorbują metale ciężkie bezpośrednio przez aparaty szparkowe  

a następnie w materii organicznej przenoszone są one do gleby. Źródłem metali ciężkich  

w glebach użytkowanych rolniczo mogą być także nawozy mineralne, zwłaszcza fosforowe  

i wapniowe oraz nawozy organiczne, w tym szczególnie komposty z odpadów komunalnych  

i przemysłowych, ale także powstające z roślin pozyskiwanych w rejonach o dużym skażeniu 

pyłami przemysłowymi lub motoryzacyjnymi. 

Natomiast ograniczenie produkcji przemysłu ciężkiego i wprowadzenie paliw bezołowiowych 

w Polsce wpłynęło na poprawę stanu powietrza i zmniejszenie w niektórych rejonach udziału 

zapylenia w ogólnym bilansie metali ciężkich w środowisku.  

Największa koncentracja kadmu na powierzchni gleby występuje wokół dróg komunikacji 

samochodowej. Na terenach rolniczych kadm pochodzi w 54% z nawozów fosforowych,  

w 5% ze ścieków i w 41% z powietrza atmosferycznego. 
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Ołów  wydzielany do środowiska w wyniku antropopresji  jest silnie wiązany przez 

komponenty glebowe i wykazuje stały wzrost zawartości.  

Największe zagrożenie stanowi zanieczyszczenie ołowiem lekkich gleb kwaśnych, jednak 

wieloletnie szkodliwe działanie ołowiu powoduje także degradację gleb odpornych. 

Chrom jest jednym z metali ciężkich, którego stężenie w środowisku systematycznie wzrasta 

ze względu na postępujący rozwój przemysłu, przede wszystkim metalurgicznego  

i chemicznego. Na ogół występowanie chromu w glebach jest pochodną zawartości tego 

pierwiastka w skałach macierzystych. 

Miejscowe zanieczyszczenia chromem mogą być wywołane ściekami przemysłowymi, 

nawozami sztucznymi lub środkami ochrony roślin. 

Nikiel najczęściej towarzyszy skałotwórczym krzemianom magnezowo-żelazowym, a także 

tworzy minerały własne z arsenem i siarką.  Wzrost w środowisku naturalnym zawartości 

niklu jest spowodowany ,  stosowaniem ścieków komunalnych oraz zanieczyszczaniem gleb 

odpadami komunalnymi. Zabiegami ograniczającymi przyswajalność niklu jest wapnowanie 

gleb oraz stosowanie większych dawek nawozów fosforowych oraz każdorazowe badanie 

gleb przed zastosowaniem osadów ściekowych w celu ich nawożenia. 

Miedź powszechnie występująca  w pedosferze  i tworzy w glebach mało mobilne formy 

silnie wiązane przez substancje organiczne oraz minerały ilaste, dając w efekcie degradację  

i zaburzenie równowagi chemicznej gleby. Jej zanieczyszczenia pochodzą głównie  

z niektórych nawozów organicznych i naturalnych, preparatów ochrony roślin oraz odpadów 

komunalnych.  

Cynk jest jednym z bardziej ruchliwych metali w glebie i tworzy dość trwałe wiązania  

z substancją organiczną. Stąd jego akumulacja w powierzchniowych poziomach gleb 

mineralnych i organicznych. W Polsce najmniejsze ilości cynku występują w lekkich glebach 

bielicowych i pyłowych, a największe w ciężkich glebach brunatnych i madach. 

Zanieczyszczenia cynkiem odnotowuje się w rejonach przemysłowych oraz na obszarach 

działalności rolniczej i ogrodniczej. Obniżenie fitoprzyswajalności cynku uzyskuje się przez 

dodanie wapnia, nawozów fosforowych oraz związków siarki. 

Mangan wykazuje nadmierny wzrost ilości rozpuszczalnego manganu w glebach po 

zastosowaniu odpadów komunalnych oraz po intensywnym nawożeniu gnojowicą. 

W rezultacie przeprowadzonych badań zawartości metali ciężkich (kadm, ołów, chrom, 

nikiel, cynk, miedź, rtęć), w próbkach gleby pochodzących z terenu województwa 

świętokrzyskiego uzyskano wyniki wskazujące, że 93,83% gleb objętych badaniami 

charakteryzowała się naturalną zawartością metali ciężkich (Raport 2015, 2016, 2017).  

Gleby wykazujące podwyższone zawartości niektórych metali ciężkich zostały 

zidentyfikowane na terenie powiatu pińczowskiego w zakresie zawartości ołowiu (Pb). 

Niestety tempo zużycia azotu przez rośliny oraz jego wymywanie, zdecydowanie przewyższa 

czas potrzebny na jego uwolnienie, w wyniku czego ilość dostępnych połączeń azotu  
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w glebach jest zazwyczaj bardzo mała. 

  Dużym prawie całkowicie nieodwracalnym zagrożeniem dla gleb jest ich zasklepianie 

tzw. soil sealing, które w sołectwie Pasturka polega na zajmowaniu terenów rolnych pod 

zabudowę. Konsekwencjami tego zagrożenia jest: 

 zaburzenie cyklu hydrologicznego, 

 negatywne oddziaływanie na topoklimat miejsca i regionu, 

 utrata terenów biologicznie czynnych. 

W związku z powyższym istotnym jest aby na etapie planowania przestrzennego brać pod 

uwagę ochronę gleb, zwłaszcza o dobrej jakości szczególnie w obszarach miejskich 

wykorzystywanych pod zasklepianie gleb. 

 

Powierzchniowe ruchy masowe 

Powierzchniowe ruchy masowe są procesami zachodzącymi w obrębie stoków  

i działającymi zgodnie z siłą grawitacji. Kąt nachylenia wg Klimaszewskiego (1981) 

wskazujący maksymalne nachylenie przy którym nie dochodzi do przemieszczanie się 

materiału luźnego na stoku pod wpływem siły ciężkości nazywa się katem naturalnego 

spoczynku (kątem zsypu/kątem tarcia). 

Polegają one na przemieszczaniu się materiału skalnego, gruntowego i zwietrzelinowego po 

powierzchni stoku pod wpływem ciężaru jego mas (Zabuski i in. 1999). Natomiast osuwanie 

jest przemieszczaniem się mas skalnych po jednej/kilku oddzielnych powierzchniach 

ograniczających przemieszczaną masę skalną w stosunkowo krótkim czasie. Nagłe 

grawitacyjne osuwanie się warstwy zwietrzeliny (mas ziemnych) i mas skalnych prowadzi do 

powstania osuwiska. Formy te tworzą się w obszarze predysponowanym do występowania 

ruchów masowych, który cechują w rzeźbie pokrywy stokowe, stożki usypiskowe, osuwiska  

i in.  W obrębie form funkcjonuje wiele czynników odpowiedzialnych za zjawisko ruchów 

masowych np.: morfogeneza i morfometria terenu (kąty nachylenia terenu i wysokości 

względne), przypowierzchniowa budowa geologiczna, inne przejawy morfodynamiki, 

pokrycie terenu roślinnością lub zabezpieczenia techniczne stoków. 

W przypadku terenów o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów masowych, 

ingerencja antropogeniczna może doprowadzić do zachwiania stabilności stoku  

i uruchomienia procesów morfodynamicznych. 

Zgodnie z literaturą przedmiotu (Klimaszewski 1981) można dokonać podziału wystąpienia 

potencjalnych osunięć terenu w zależności od nachylenia stoku i tak: 

 słabe ruchy masowe tzw. soliflukcja (proces spełzywania wierzchniej warstwy gruntu 

nasiąkniętej wodą) mogą pojawiać się już przy kącie nachylenia 2-7º, 

  przy 7-15º może wystąpić silne spełzywanie i soliflukcja oraz osuwanie, 

 przy kącie nachylenia terenu 15-35º możliwe jest silne osuwanie się gruntu. 
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 generalnie na osuwiskotwórcze uznaje się nachylenie terenu 15-35º.  

 powyżej 35º kąta nachylenia stoku  występuje zjawisko odpadania i obrywania mas 

skalnych i zwietrzeliny. 

        Według „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie 

całego kraju  ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych” 

w obszarze  sołectwa Pasturki nie występują zarejestrowane tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi co nie oznacza, że faktycznie takich zagrożeń nie ma. 

Podobnie również według danych Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego 

Instytutu Badawczego (PIG PIB)  na terenie sołectwa Pasturka znajdują się niewielkie 

obszary predysponowane do występowania ruchów masowych w obrębie powierzchni 

stokowych Garbu Pińczowskiego. Niewielkie osuwiska eoliczne można spotkać w utworach 

piaszczystych pokrywających stoki Garbu na skraju Lasu Pasturskiego. 

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z innymi 

instytucjami m.in. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

realizuje ogólnopolski projekt „System ochrony przeciwosuwiskowej" (SOPO). Jego 

podstawowym celem jest m.in. rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie 

w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami 

masowymi w Polsce. Od 2016 r. jest realizowany III etap tego projektu. Jego zakończenie 

przewiduje się na 2023 r. 

Każdorazowo w sytuacji planowanej zabudowy, kiedy mama do czynienia  z budową 

geologiczną podłoża wskazująca na  predyspozycje do występowania ruchów masowych 

należy przeprowadzić badania geologiczne gruntu w kierunku określenia możliwości ich 

wykorzystania pod określony typ zabudowy. 

 

Inne awarie  

Źródłem innych awarii zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w obszarze sołectwa 

Pasturka mogą być następujące przyczyny:  

 katastrofy ekologiczne (naturalne np. huragan, powódź i antropogeniczne), 

 wypadki komunikacyjne z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi wzdłuż drogi 

wojewódzkiej DW 767. 

Sołectwo Pasturka nie jest terenem granicznym dla sołectwa Leszcze, gdzie 

zlokalizowany jest Magazyn Gazu Skroplonego należący do Bałtykgaz Sp. z o.o., który jest 

zaliczany do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Magazyn 

ten położony jest ok. 8 km na południowy-wschód od najbliższych terenów sołectwa 

Pasturka. Stąd nie stanowi on zagrożenia dla tego sołectwa pod względem ryzyka/skutków 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 
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Gospodarka odpadami 

Podstawowym, aktem prawnym w Unii Europejskiej, regulującym gospodarkę 

odpadami jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada  

2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dalej: dyrektywa ramowa). 

Szczególną ideą nowej dyrektywy ramowej jest tworzenie środków prawnych promujących 

ideę „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do 

wykorzystywania odpadów jako zasobu. Realizacja tego założenia wymagać powinna przede 

wszystkim zapewnienia segregacji u źródła oraz zbierania i recyklingu priorytetowych 

strumieni odpadów. Uwzględniając te założenia dyrektywa w wyraźny sposób ustala 

hierarchię postępowania z odpadami. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowe 

uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi głównie poprzez 

stworzenie odpowiedniego systemu. 

       Gminy zobowiązane zostały do wdrożenia nowych obowiązków związanych  

z przejmowaniem odpadów, ich dystrybucją i sprawozdawczością. Podstawowym założeniem 

funkcjonowania gospodarki odpadami jest system rozwiązań regionalnych: wyznaczenie 

regionów gospodarki odpadami, budowie, eksploatacji i utrzymaniu regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów. Od roku 2010 na terenie województwa świętokrzyskiego 

wszystkie gminy objęte zostały zorganizowanym system zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych od mieszkańców. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których 

zagospodarowanie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych czy też 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 

Zgodnie z  Uchwałą nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

Świętokrzyskiego 2012-2018”  gmina Pińczów składuje swoje odpady komunalne   

w Regionie 5, który obsługiwany jest przez składowisko w Dobrowodzie k. Buska Zdroju, 

zastępczo składowisko w Skrzypiowie lub Staszowie. Składowisko w Dobrowodzie posiada  

instalacja  do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat 

odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

      Podkreślenia wymaga fakt, że statystycznie każdy obywatel w Unii Europejskiej generuje,  

w roku około 17 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prognozy do 2020 roku 

szacują, że ilość ta wzrośnie do 24 kg (GUS 2017). Większość surowców zawartych  

w tych odpadach pozyskiwanych od mieszkańców może być przedmiotem recyklingu. Jednak 

w tym zakresie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. 
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W sołectwie Pasturka  funkcjonuje kontenerowy system składowania odpadów 

komunalnych i pozostałych odpadów (papier, opakowania, szkło, odpady organiczne i in.).  

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost ilości odpadów zebranych w sposób 

selektywny.  

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji urbanistycznej nie odnotowano punktów 

nielegalnego pozbywania się odpadów tzw. dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na 

terenie sołectwa Pasturka. 

 

Odpady produkcyjne i niebezpieczne 

         Do odpadów niebezpiecznych potencjalnie  generowanych na obszarze sołectwa 

Pasturka należą: 

 odpady zawierające PCB (polichlorowane difenyle  to substancje stwarzające szczególne 

zagrożenie dla środowiska względem nich wprowadzony został zakaz ich obrotu lub 

ponownego wykorzystania, posiadają doskonałe właściwości dielektryczne stąd mają 

zastosowanie w produkcji wielu wyrobów np. farb, lakierów, płynów hydraulicznych), 

 oleje odpadowe (oleje silnikowe, oleje skrzyni biegów, oleje smarowe itp.), 

 odpady medyczne i weterynaryjne (grupa 18 wg Rozporządzenia MŚ z 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2014 r. poz. 1923). 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 pojazdy wycofane z eksploatacji, 

 przeterminowane środki ochrony roślin 

 odpady zawierające azbest. 

Szczególnym problemem jest usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

związki azbestu.  Azbest obejmuje ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna  

i cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie elastycznością i odpornością na 

działanie czynników fizycznych í chemicznych. Włókna azbestowe są praktycznie 

niezniszczalne, są też odporne na  wysokie temperatury oraz działanie chemiczne i to one  

stanowią największe zagrożenie kancerogenne dla  zdrowia ludzi (pylica azbestowa, 

nowotwory złośliwe i in.) i zanieczyszczenie dla środowiska. 

Azbest ze względu na swoje unikalne właściwości wykorzystywany był do produkcji 

różnorodnych wyrobów już w czasach starożytnych.  Jednak największa produkcja i zużycie 

materiałów azbestowych  miało miejsce w latach 70. XX w. Przetwarzano wówczas ok.  

5 mln ton rocznie tego surowca. Ponad 80% azbestu (głównie chryzotylu) zużywane było do 

produkcji wyrobów budowlanych. Najbardziej rozpowszechnione są płyty faliste 

(azbestowo-cementowe) i płyty tzw. „karo stosowane jako pokrycia dachowe i elewacyjne. 

Zaś rury azbestowo-cementowe stosowano głównie w instalacjach wodociągowych  
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i kanalizacyjnych, w przewodach kominowych i zsypowych. 

Na terenie sołectwa Pasturka prawie wszystkie budynki (mieszkalne, gospodarcze, garaże  

i stodoły) pobudowane w II poł. XX w. mają do tej pory nie wymienione azbestowe pokrycia 

dachu.  Najpowszechniejszym sposobem unieszkodliwiania  azbestu jest składowanie go na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych 

niż niebezpieczne i obojętne lub na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się jedno składowisko odpadów 

niebezpiecznych przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest w Dobrowie. 

Składowisko zlokalizowane jest na terenach po eksploatacji siarki dawnej Kopalni Siarki 

„Grzybów” i  zabezpiecza ono  w pełni potrzeby województwa na kilkanaście najbliższych 

lat, w związku z powyższym nie planuje się uruchomienia nowego obiektu składowania tego 

typu odpadów.  

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na 

terytorium Polski" całkowite wyeliminowanie z użytku wyrobów zawierających azbest  

i bezpieczne złożenie ich na składowiskach ma nastąpić do roku 2032. Dotacje na demontaż, 

transport i składowanie odpadów zawierających azbest dostępne są dla osób fizycznych tylko 

za pośrednictwem gminy. W gminie Pińczów azbest usuwany jest systematycznie i tak  

w 2016 roku na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy 

Pińczów na lata 2012-2032” gmina otrzymała dotację od WFOŚiGW w Kielcach,  

w wysokości 14 844,06 zł przy środkach własnych w wysokości prawie 6 000,00 zł. 

 

Zieleń i zadrzewienia 

Zieleń i zadrzewienia stanowią bardzo istotny element SPS Pasturka szczególnie  

w terenach zabudowy mieszkalnej. Przy planowaniu nowej zabudowy bardzo istotnym 

elementem jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy terenem zabudowanym a terenem 

biologicznie czynnym. Dlatego utrzymanie i ochrona zieleni i zadrzewień winna być 

priorytetem prawidłowego kształtowania środowiska przestrzennego.  

W zakresie  zachowania zieleni od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały nowe 

zliberalizowane przepisy nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które 

zostały zmienione w maju 2017 r. (t.j. DZ. U. z 2016 r. z późn. zm.). Przepisy te dotyczą 

usuwania drzew i krzewów przez właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie poziomu 

ochrony zieleni do potrzeb gminy. Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości nie może być 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W art. 83a ust. 1-7 określono organy 

właściwe do wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości,  

w pasie drogowym drogi publicznej, w obszarach objętych ochroną krajobrazową  

w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody. 

Nie wymaga się zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości  

w przypadku gdy – art.  (…) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiących 
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własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; (…),  art. 83f.1 3) (…) których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65 cm – w  przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; (…) 

3a) drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3b) drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego; (…) 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; (…) 

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. (…) 

Art. 85.1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa na 

wysokości 130 cm i stawkę opłaty. (…) 

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni 

gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty (…) 

4b) Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość 

stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na: 

1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; 

2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, 

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł. 

6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. (…) 

Uzyskania zgody na wycinkę wymagają drzewa, które są siedliskiem ptaków (ochrona 

gatunkowa). Zezwolenia w tym przypadku nie wymaga wycinka z obiektów budowlanych  

i terenów zieleni przeprowadzona od października do końca lutego, prowadzona ze względów 

sanitarnych lub ze względów bezpieczeństwa. Każdorazowo w przypadku wycinania drzewa 

stanowiącego siedlisko chronionych ptaków należy się zwracać o zgodę do regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) i w tym przypadku wymagane jest przeprowadzenie 

obowiązującej w tym przypadku procedury, tzn. działań związanych ze zniesieniem formy 

ochrony przyrody. Nowe przepisy nie zezwalają bez zgody stosownych organów na zmiany  

w zieleni zabytkowej czy wycinkę drzew w lesie. 
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5. Formy ochrony przyrody 

W granicach sołectwa Pasturka znajdują się trzy wielkoprzestrzenne formy ochrony 

przyrody:  

 Nadnidziański Park Krajobrazowy, 

 obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony (OSO) Dolina Nidy PLB26001, 

 obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 obszar mający znaczenie dla 

wspólnoty (OZW), 

oraz formy ochrony indywidualnej: 

 gatunkowa ochrona roślin, 

 gatunkowa ochrona grzybów, 

 gatunkowa ochrona zwierząt. 

System ochrony wielkoobszarowej uzupełniają i łączą korytarze ekologiczne  omówione 

na str. 19-21 niniejszego opracowania. Warstwa przedstawiająca korytarze ekologiczne, 

krajowe i główne znajduje się w Geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(GDOŚ) a wykonana została na zlecenie  Ministerstwa Środowiska przez pracowników 

Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży w 2005 r. pod kier. prof. W. Jędrzejewskiego. 

Opracowanie to jest wynikiem następujących analiz: 

 wcześniejszych opracowań z zakresu problematyki wyznaczania korytarzy ekologicznych 

w Polsce oraz wykonanej analizy środowiskowej, 

 danych pochodzących z badań rozmieszczenia wybranych gatunków wskaźnikowych, 

które przeprowadzono dla zachowania ciągłości cennych przyrodniczo obszarów oraz 

różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym  i ekosystemowym, 

 historycznych i współczesnych  szlaków migracji gatunków wskaźnikowych, 

 danych genetycznych gatunków wskaźnikowych. 

Należy podkreślić, że powyższe opracowanie nie lokalizuje wszystkich korytarzy 

ekologicznych szczególnie na poziomie regionalnym i lokalnym głównie ze względu na skalę 

opracowania, uogólnienia i zawężenia do gatunków wskaźnikowych, które były podstawą 

wyznaczenia prezentowanych w Geoserwisie korytarzy migracyjnych. 

 

Indywidualne formy ochrony przyrody 

Ochrona indywidualna świata biotycznego jest bardzo istotnym problemem dla 

zachowania homeostazy w systemie przyrodniczym. Wprawdzie istnieje bardzo duży dorobek 

w tym zakresie, ale nie znajduje on praktycznego zastosowania z przyczyn dużych braków 

edukacyjnych dotyczących tej problematyki. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak 

praktycznego wykorzystania tej wiedzy, dlatego we wszelkich działaniach zarządzania 

przestrzenią planistyczną należy zwracać uwagę na zasygnalizowany powyżej problem  

i wskazywać możliwości większego zaangażowania społecznego w realizację procesu 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

83 
 

ochrony gatunkowej (indywidualnej). Ochrona ta obejmuje w Polsce następujące formy 

ochrony indywidualnej: 

 gatunkową ochronę roślin, 

 gatunkową ochronę grzybów, 

 gatunkową ochronę zwierząt. 

Powyższe formy ochrony zostały szczegółowo opisane na str. 48-54 niniejszego opracowania. 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji urbanistycznej w sołectwie Pasturka nie 

stwierdzono występowania dodatkowych cennych obiektów przyrodniczych, które powinny 

być poddane ochronie prawnej np. w formie pomników przyrody ożywionej lub nieożywionej 

lub in.  

 

Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody 

Wielkoprzestrzenne i powierzchniowe formy ochrony przyrody na obszarze sołectwa 

Pasturka zajmują stosunkowo duże powierzchnie i tak:  

 Nadnidziańskiego PK obejmuje cały obszar sołectwa i tereny sąsiednie, zaś 

 obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony (OSO) Dolina Nidy PLB260001, 

 obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 obszar mający znaczenie dla 

wspólnoty (OZW) obejmują ok. 70% powierzchni sołectwa. 

Uchwała Nr XLIX/874/14 Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 

2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 

Święt. poz. 3148) jest dokumentem leżącymi u podstaw prawnych funkcjonowania 

Nadnidziańskiego PK. Na jej podstawie  do szczególnych celów ochrony Parku należy: 

1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, 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 etnograficznych;  

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;  

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.(…)  
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Na obszarze Parku 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), przy czym zakaz ten nie obowiązuje 

dla: 

 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; 

 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 kraj obrazowego; 

 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; 

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. 

Na załączniku nr 2 do niniejszego  Opracowania ekofizjograficznego  wskazano ochronę 

gatunkową i siedliskową wykorzystując symbole wymienione w Rozporządzeniu MŚ z dn. 

13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów  kwalifikujących się do 

uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510). 

Łącznie wskazano lokalizację 2 siedlisk przyrodniczych: 

 Ae – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
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 Sa – łęg wierzbowy (Salicetum albae) wraz z wiklinami nadrzecznymi (Salicetum 

triando-viminalis) 

oraz 18 gatunków zwierząt, w tym 13 gatunków ptaków: 

 Cf – bóbr europejski (Castor fiber), 

 Ll – wydra (Lutra lutra), 

 Bb – kumak nizinny (Bombina bombina), 

 Oc – trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), 

 Mt – modraszek telejus (Maculinea teleius), 

 Cc – derkacz łąkowy (Crex crex), 

 Pp – kriopiatka (Porzana porzana), 

 Cp – błotniak łąkowy (Circus pygargus), 

 Ca – błotniak stawowy (Circus aeruginosus), 

 Sq – cyranka (Spatula querquedula), 

 Llu – brzęczka (Locustella luscinioides), 

 Vv – czajka (Vanellus vanellus), 

 Gc – kokoszka (Gallinuls chloropus), 

 Ms – krakwa (Mareca strepera), 

 Gg – kszyk (Gallinago gallinago), 

 R – remiz (Remiz pendulinus), 

 Aa – trzciniak (Acrocephalus arundinaceus),  

 Ra – wodnik (Rallus aquaticus).  

Zagrożeniami dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 są: 

 obniżanie się poziomu wód gruntowych, 

 presja związana z zabudową, 

 zarastanie w postaci sukcesji krzewów i drzew siedlisk półnaturalnych – łąk świeżych  

i wilgotnych, torfowisk przejściowych, 

 eksploatacja surowców (piaski i torfy), 

 chemizacja rolnictwa (przedawkowanie nawozów sztucznych i zły ich dobór, chemia do 

oprysków), 

 zakrzaczanie i zalesianie muraw i łąk, 

 często bezzasadne usuwanie przydrożnych drzew.  

Należy podkreślić, że w obszarze siedliskowym Dolina Nidy  i Ostoja Nidziańska obowiązuje 

ochrona na podstawie prawa międzynarodowego polegającego na zapewnieniu siedliskom 

przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt chronionych tzw. właściwego stanu ochrony. 

Właściwy stan ochrony siedliska sieci Natura 2000 jest osiągnięty wtedy, kiedy: 

 jego naturalny zasięg nie ulega zmniejszeniu, 
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 zachowana jest jego specyficzna struktura i funkcje oraz właściwy stan typowych dla 

tego siedliska gatunków, 

Natomiast właściwy stan ochrony gatunku jest osiągnięty wtedy, kiedy: 

 gatunek jest trwałym składnikiem siedliska, 

 populacja tego gatunku jest na tyle liczna, że gwarantuje utrzymanie w siedlisku przez 

długi czas, 

 naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, 

 powierzchnia siedliska, z którym dany gatunek jest związany, jest odpowiednio duża 

do utrzymania tego gatunki przez długi czas. 

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 i dla obszaru Natura 2000 

Dolina Nidy PLB260001 ustanowione zostały plany zadań ochronnych zgodnie z : 

 zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia  

29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Nidziańska PLH26003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1479), 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia  

25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku poz. 3283) oraz z zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia  

12 lutego 2016 r. poz. 575), 

 zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia  

25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Dolina Nidy PLB26001 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1477) oraz  

z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia  

24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. poz. 3296).  

Działania związane z  utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania obszarem 

Natura 2000 Ostoja Nidziańska w sołectwie Pasturka obejmują  zachowanie siedliska 

przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe, pastwiskowe w obrębie Pasturka i obejmują one swym zasięgiem działki 

ewidencyjne (ew.) o nr : 393, 406, 408-432,  452- 455,  457- 458, 460-461, 463- 464, 466-

467, 469-470, 472- 473, 475-496,  499, 508-522, 524-531, 533-535, 540-554, 556-577, 578/1,  

579/1; 579/2, 581,583, 585-586, 774, 803, 826, 827, 828, 830, 835. 

Poza tym działania powyższego typu obejmują zachowanie siedliska: 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

87 
 

 Bombina bombina kumaka nizinnego w terenie działek ew. obręb Pasturka: 358-367, 

396-397, 524-533, 775, 809-811, 813821, 825, 834. 

 

 

Ryc. 21. Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych dla przedmiotów ochrony  

na obszarze Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 

Źródło: opracowanie M. Strzyż na podstawie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia  

2 grudnia 2014 roku poz. 3283)   
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 Maculinea (Phengaris) teleius modraszka telejusa  w terenie działek ew. obręb Pasturka: 

400-432, 452, 455, 458, 161, 464, 467, 470, 472-473, 475-496, 499, 510-522, 524-525, 

540-554, 556-559, 561-569, 571-575, 774,  803, 826-828, 830, 835. 

Natomiast działania związane z  utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obszarem Natura 2000 Dolina Nidy w sołectwie Pasturka (ryc. 21) obejmują  zachowanie 

siedliska gatunku:   

  A084 Circus pygargus błotniak łąkowy 

  i A122 Crex crex derkacz poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe, pastwiskowe. 

Z powyższego obowiązku wyłączono następujące działki należące do sołectwa Pasturka 

(obręb Pasturka), które nie objęto działaniami ochronnymi: 105, 109, 235, 368-380, 381/1, 

381/2, 382-392, 398, 399, 433-440, 450, 453, 454, 456, 459, 462, 465, 438, 471, 474, 497, 

498, 500, 502-507, 537, 578/2, 579/1, 581, 583, 586, 621-623, 635, 663, 773, 800, 801, 812, 

822-824.  Ponadto nałożono obowiązek wykonania w ciągu 5 lat od wejście w życie 

zarządzenia monitoringu ssaków drapieżnych wywierających presję na przedmioty ochrony  

i stworzenie programu zarządzania ich populacjami w obszarze Natura 2000 w odniesieniu do 

sołectwa Pasturka dotyczy to działki ew. 380 (obręb Pasturka). 

 

6. Charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska kulturowego 
 

Środowisko kulturowe jest bardzo ważnym elementem ekofizjograficznym, 

wymagającym uwzględnienia we wszystkich dokumentach planistycznych sołectwa w celu 

zabezpieczenia ich właściwej ochrony. Jest ono wytworem działalności człowieka w zakresie 

kształtowania środowiska przyrodniczego. Człowiek od momentu jak porzucił wędrowny tryb 

życia rozpoczął rozwój swojego osadnictwa. Ślady tego osadnictw na terenie sołectwa 

Pasturka są zapisane w zasobach archeologicznych. Większość stanowisk nie jest zbadana  

a niewątpliwie wiele zasobów nie zostało jeszcze rozpoznanych, szczególnie w dolinie Nidy  

i przylegających do niej terenów na wschód i południe. Dlatego do badań w tym zakresie 

należy podejść z duża starannością.   

  

6. 1. Dziedzictwo kulturowe – jego zasoby i stan ochrony 

Według prof. Jana Pruszyńskiego (2001) dziedzictwo kulturowe to: (...) zasób rzeczy 

nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami 

historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę ochrony prawnej dla dobra 

konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju oraz dla przekazania ich następnym pokoleniom,  

z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe  



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

89 
 

i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego 

i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania 

poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.(…). Definicja ta wpisuje się w pełni  

w Konwencję  w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 

przyjętą w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. Polska 6 maja 1976 r. w Dz. U. z 1976 r. Nr 32, 

poz. 190 uznała słuszność zapisów Konwencji  w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję 

Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej 

siedemnastej sesji.  

Mając powyższe na względzie należy dbać z dużą starannością o zasoby kulturowe jednostek 

samorządowych – gmin  ponieważ te zasoby stanowią o tożsamości kulturowej danej 

społeczności lokalnej stanowiąc jej bogactwo i wizytówkę dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Gmina Pińczów ze swoimi zasobami kulturowy jest jednostką, która nadal poszukuje 

udokumentowania swojej bogatej przeszłości historycznej. Aktualnie  gmina realizuje 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017. 

 

6.2. Rys historyczny sołectwa i historia jej osadnictwa oraz herb gminy  

Pińczów i postacie  historyczne 
 

Pasturka jest wsią położoną w przeważającej części w dolinie Nidy przy drodze 

wojewódzkiej Pińczów – Bogucice – Busko Zdrój oraz przy drodze powiatowej 070T  

w części od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 767 do miejscowości Kowala. Brak 

dokumentów potwierdzających początki jej istnienia, ale funkcjonowanie tej wsi ściśle 

wiązało się z rozwojem historycznym Pińczowa a później Ordynacji Pińczowskiej.  

Pierwsze wzmianki o Pasturce pochodzą z Dziejów Polski, z  roku 1436 i są autorstwem Jana 

Długosza, który pisze, że „(…)Zbigniew Oleśnicki kardynał za zgodą swego brata Jana 

Głowacza wojewody sandomierskiego, zamienił w 1436 r. kościół parafialny pw. św. Jana 

Ewangelisty w mieście Pińczowie, wymurowany przez siebie, na kościół zakonny klasztoru św. 

Pawła i teraz wyznacza mu uposażenie kościołów parafialnych św. Jana w Pińczowie i Panny 

Marii w Wierciszowie, wcielając je do klasztoru, mianowicie dziesięcinę snopową z pół 

folwarku Jana Oleśnickiego wojewody sandomierskiego w Koperni, 3 łąki - jedną koło rzeki 

Nidy, koło miejsca zwanego Bystrzec, drugą zwaną Smyodochowy i trzecią koło łąki wójta, 

staw koło łaźni w Pińczowie, ogród nad Nidą, dziesięcinę snopową "castri etcivitatis" (z pół 

należących do właściciela zamku oraz z pól miejskich) w Pińczowie, dziesięcinę snopową z 

wszystkich ról w Wierciszowie, z ról sołtysa we wsi Kowala, z niektórych pól leżących przy 

drodze w kierunku Wiślicy w Marzęcinie, z ról folwarcznych Jana Oleśnickiego wojewody 

sandomierskiego w Brześciu, z folwarku tegoż  wojewody w Podłężu. Ponadto klasztor 

otrzymuje 2 łany w Wierciszowie koło drogi "versus montem" (koło góry), staw koło 

Wierciszowa, 2 łąki koło Wierciszowa, które dotąd należały do kościoła w Wierciszowie, 
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dziesięciny snopowe ze stołu biskupiego, mianowicie ze wszystkich ról z wyjątkiem ról 

prepozyta norbertańskiego w Krzyżanowicach, z ról kmiecych i sołtysich  

w Wełeczu, wyjąwszy folwark królewski, z ról kmiecych w Koperni, Kowali i Pasturce, nawet 

wówczas gdyby role kmiece zostały zmienione na folwarki. Dają też obaj bracia klasztorowi 

swoją wieś dziedziczną Podłęże. (…)” 

Przypuszcza się, że nazwa Pasturka należy do kategorii nazw wykonawców czynności 

kojarzonych z dawnymi funkcjami, pełnionymi głównie przez dzieci i oznacza: pasturka ta, 

która pasła bydło. Przez stulecia miejscowa ludność zajmowała się uprawą roli i pracowała na 

rzecz potężnych rodów, którzy byli jej właścicielami. Schemat gospodarowania na tym 

terenie był oparty o urodzajne gleby, które zajmowały w przeważającej części tereny rolne 

wsi i rozłogi pól uprawnych otaczających wieś. 

 

Historia osadnictwa  

Wielokulturowy charakter stanowisk archeologicznych w obszarze sołectwa Pasturka 

świadczy o atrakcyjności osadniczej doliny Nidy i jej sąsiedztwa (tab. 9, ryc. 28). Pierwsi 

mieszkańcy osiedlali się najchętniej na terasach nadzalewowych bądź na wypłaszczonych 

powierzchniach przy stokach garbu Pińczowskiego. Pierwsi mieszkańcy mogli pojawić się na 

tym terenie już 10 000 lat przed n.e. 

Wieś Pasturka wraz z folwarkiem w 1601 r. weszła w skład Ordynacji Pińczowskiej – 

rodowego majątku ziemskiego utworzonego przez Piotra i Zygmunta Myszkowskich. 

Ordynacja istniała do 1939 r. kiedy to na mocy ustawy z 13 lipca 1939 r. o znoszeniu 

ordynacji rodowych (Dz.U. nr 63, poz.416 i 417) została poddana parcelacji, którą ukończono 

w 1945 r. na mocy dekretu o reformie rolnej  (6 września 1944 r.). 

 

Ryc. 22. Mapa topograficzna sołectwa Pasturka i terenów sąsiednich według stanu z 1936 r. 

Źródło: Mapa topograficzna arkusz Pińczów i arkusz Nowy Korczyn w skali 100 000 Wojskowy Instytut 
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Geograficzny, Warszawa 1938 r. 

 

Integralną częścią wsi Pasturka o nr 263277 w Systemie identyfikatorów i nazw 

miejscowości (SIMC) jest przysiółek Krzywda o SIMC 0263283 leżący przy drodze gminnej  

dochodzącej do granicy z Bogucicami. Natomiast wymieniany w źródłach drugi przysiółek  

o nazwie Parcelacja (SIMC 0263290) nie leży w obszarze sołectwa Pasturka. Natomiast 

faktycznie jest on zlokalizowany w obszarze sąsiedniego sołectwa Bogucice Drugie.  

Najstarszymi elementami osadniczymi sołectwa Pasturka jest wielodrożna struktura 

osadnicza zlokalizowana po południowej stronie drogi Pińczów – Busko Zdrój oraz 

przysiółek przydrożny Krzywda Pasturska położony wzdłuż drogi gminnej łączącej drogę 

powiatową 070T z sąsiednią miejscowością Bogucice. Elementy te występują na mapie 

topograficznej z 1936 r. (ryc. 22). 

Współczesna wieś Pasturka ma złożoną strukturę osadniczą, która tworzyła się przez 

ponad 600 lat i najprawdopodobniej ewoluowała od osady samotniczej (pojedynczej zagrody) 

do złożonej formy wykazującej w swej strukturze następujące typy osadnictwa wiejskiego:  

 zabudowę wielodrożną – cechuje ją występowanie wielu dróg wewnętrznych, zwarta 

zabudowa, wolnostojąca, powstała na południe pomiędzy drogą wojewódzką DW 767  

a drogą gminną oraz pomiędzy drogą powiatową  070T na zachód a naturalnym korytem 

rzeki Nidy. W roku 1936 ta część Pasturki liczyła tylko 5 zagród natomiast obecnie liczy 

49 numerów adresowych, 

 zabudowę szeregową 24 numery adresowe, 

 zabudowę przydrożną przy drodze powiatowej 070T 27 numerów adresowych, 

 zabudowę przysiółka przydrożnego 8 numerów adresowych, położona wzdłuż drogi 

gminnej łączącej drogę powiatową z sąsiednią miejscowością Bogucice, w roku 1936 

przysiółek liczył 5 zagród, 

 zabudowę szeregową przy drodze wojewódzkiej DW 767 od strony zachodniej, 24 

numery adresowe, 

 zabudowę przydrożną przy drodze wojewódzkiej DW 767 od budynku świetlicy do 

granicy z sołectwem Bogucice,  11 numerów adresowych, 

 zabudowę samotniczą 4 numery adresowe, 

 zabudowę szeregową w stadium rozwoju tzw. „osiedle” w sąsiedztwie Lasu Pasturskiego 

12 numerów adresowych.   

 

Herb gminy Pińczów i geneza nazwy wsi Pasturka 

 

Herb jako słowo oznacza dziedzictwo w języku niemieckim i jest znakiem 

rozpoznawczym, w tym przypadku, wywodzącym się ze ścisłych reguł heraldycznych miasta 

lub jednostki terytorialnej.  Znaczenie i wygląd herbu w historii polskich miast i jednostek 
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terytorialnych często ulegał zmianom spowodowanym różnymi przyczynami. Najczęściej 

były to zmiany wynikające z tła historycznego i z potrzeby posiadania symbolicznego znaku 

rozpoznawczego promującego miasto. Sołectwo Pasturka z racji pełnionej funkcji nigdy nie 

posiadało własnego herbu, ale pozostawało ono w ścisłych relacjach z sąsiadującym z nim  

Pińczowem, którego herb przedstawiono na ryc. 23.  

 
Ryc. 23. Współczesny herb miasta 

Pińczowa – rozstrzepiona żółta strzała 

na niebieskim tle 

Tarcza herbowa herbu Miasta i Gminy Pińczów  

w obszarze której leży sołectwo Pasturka 

przedstawia na błękitnym tle złotą, rozdartą u dołu 

rogacinę.  

Według źródeł herb jest jedną z wersji herbu 

szlacheckiego Ogończyk. Posługiwał się nim 

założyciel miasta Piotr Myszkowski. Natomiast 

inne źródła wskazują, że pierwotnym herbem 

miasta były dwa haki.  

Źródło: strona internetowa Miasta i Gminy w Pińczowie, Uchwała Nr VIII/68/03 Rady Miejskiej w Pińczowie  

z dnia 2 czerwca 2003  r. w sprawie uchwalenia statutu gminy. 

 

Nazwa geograficzna miejscowości bardzo często sięga do jego genezy i należy 

przypuszczać, że podobnie jest w przypadku wsi Pasturka. Jak już wcześniej wspomniano 

pochodzenie nazwy Pasturka związane jest z działalnością pasterską i uprawami rolnymi na 

tym terenie.  Przypuszcza się, że Pasturka to kobieta pilnująca pasące się bydło. Rozwijający 

się Pińczów, Mirów i zamek na grodzisku musiały mieć zaplecze żywnościowe. Stąd 

okoliczne wsie, w tym również Pasturka musiały sprostać temu zadaniu. 

 

Historyczne postacie związane z obszarem sołectwa Pasturka 
 

Wieś Pasturka w czasie swojej bytności miała kilka osób, które znacząco wspierały jej 

rozwój. Wynikało to głównie z roli jaką pełniła ta miejscowość w swojej ponad 600-letniej 

historii. Przez historyczny okres swojego istnienia Pasturka cały czas pełniła funkcję rolniczą 

i rozwijała się w cieniu miasta Pińczowa. Oczywiście skala tego rozwoju zależała od wielu 

czynników.  Z racji swojej lokalizacji nie stanowiła nigdy atrakcyjnego miejsca do bardziej 

zaawansowanego osadnictwa natomiast ze względu na stosunkowo urodzajne gleby teren ten 

był atrakcyjny dla rolnictwa i stanowił zaplecze dla rozwijającego się Pińczowa i innych 

okolicznych ośrodków. 

Przedstawiając postacie historyczne związane z obszarem sołectwa Pasturka należy 

wspomnieć o Janie Długoszu, Zygmuncie Gonzadze Myszkowskim czy Janie Olbrachcie 

Szanieckim (ryc. 25-27). Te ostatnie, dwie postacie związane są z Ordynacją Pińczowską, 

która ostatecznie zakończyła się rozwiązaniem majątku i jego parcelacją w 1945 r.   
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Ryc. 24. Potyczka żuawów śmierci w czasie powstania 

styczniowego  

Bitwa pod przysiółkiem Grochowiska,  

w odległości ok. 1 km na północny-

wschód od sołectwa Pasturka, miała 

miejsce 18 marca 1863 r. i była jedną  

z najkrwawszych bitew w powstaniu 

styczniowym, zakończonych zwycięstwem 

żuawów śmierci – polskiego oddziału 

wojskowego powstania styczniowego 

sformułowanego z ochotników w 1863 r., 

w Ojcowie na wzór żuawów francuskich. 

Żuawowie składali przysięgę, że nigdy się 

nie cofną i nie poddadzą, dlatego mogli 

tylko zwyciężyć albo zginąć. 

 

 
Ryc. 25. Jan Długosz  (1415-1480) 

 

Jan Długosz kanonik krakowski, dociekliwy badacz dziejów 

Polski z niezwykłą starannością i dbałością o prawdę 

historyczną opisał dzieje Polski w Kronikach sławnego 

Królestwa Polskiego w 12 księgach zwanych potocznie 

Dziejami Polski. W kronice pojawia się opis wydarzeń 

 z 1436 r. dotyczący kościołów w Pińczowie i okolicznych 

terenów, w którym została wymieniona nazwa wsi Pasturka. 

Powyższy opis świadczy, że prawie 600 lat temu istniała już 

wieś Pasturka.  

  

 
Ryc. 26. Zygmunt Gonzaga 

Myszkowski   (ok.1562-1615) 

Dobra pasturskie wraz z innymi dobrami odziedziczył 

Zygmunt Myszkowski po stryju – biskupie  krakowskim 

Piotrze Myszkowskim w 1591 r. Bracia Piotr i Zygmunt 

Myszkowscy otrzymali w roku 1596 z rąk papieża Klemensa 

VIII tytuł margrabiowski a bogaty ród Gonzagów z Mantui 

adoptował ich w tym samym roku. Bracia przyjęli nazwisko 

Gonzaga Myszkowski. W 1601 roku sejm uchwalił 

konstytucję, na mocy której Zygmunt Myszkowski wraz  

z bratem Piotrem utworzyli majątek rodowy – Ordynację 

Pińczowską. W skład ordynacji weszła również wieś Pasturka 

jako składnik Klucza Pińczowskiego. Zygmunt Myszkowski 

był zaufanym współpracownikiem króla Zygmunta III Wazy. 

Był on zwolennikiem wzmocnienia władzy monarszej  

i ekonomicznej kraju. Propagował reformę ustroju Polski  

w duchu absolutystycznym (m.in. ograniczenie liczebne 

senatu, likwidacja izby poselskiej). Był wielkim mecenasem 

sztuki włoskiej stąd jego przydomek „włoszek”. Za sprawą 

margrabiego w Pińczowie mieszkał i pracował królewski 

rzeźbiarz i architekt Santi Gucci. 
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Ryc. 27. Jan Olbrych Szaniecki 

(1783-1840) 

Jan Olbrych Szaniecki urodził się w  1783 w Plewiskach  

k. Poznania, w rodzinie mieszczańskiej a zmarł w 1840 r.  

w Paryżu. Był adwokatem, działaczem politycznym, 

deputowanym do sejmu w latach 1830-1831 z okręgu 

gminnego powiatu miechowskiego, minister sprawiedliwości 

w Rządzie Narodowym Królestwa Polskiego, twórca dzieła pt. 

„Towarzystwa polepszenia bytu włościan” oraz „Pamiętniki”. 

Obrońca w procesie o ordynację Myszkowskich  

i Wielkopolskich, w efekcie którego w 1813 r. nabył 4 klucze 

(Pińczowski, Szaniecki, Michałowski i Małoxięski) w skład 

kluczy wchodziło po kilka wsi i folwarków, w tym również 

wieś i folwark Pasturka. 

Czynny uczestnik powstania listopadowego (1830). Za udział 

w powstaniu dobra ziemskie Jana Olbrachta Szanieckiego 

zostały skonfiskowane przez cara Mikołaja I a na ich 

właściciela w 1834 r. wydano wyrok śmierci. Od 1835 r. osiadł 

w Paryżu na emigracji, gdzie nadal prowadził aktywną 

działalność społeczną i polityczną. 

 

Źródło: załączniki graficzne na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/,  2018 r. 

 

6.3. Wykaz  zabytków 
 

Na terenie sołectwa Pasturka nie występuje żaden zabytek nieruchomy  umieszczony  

w Rejestrze zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego (stan z dnia 30.10.2016 r.) 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

 

Zasoby archeologiczne 

 

W obszarze sołectwa Pasturka nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do 

rejestru zabytków na terenie woj. świętokrzyskiego (stan na 14.09.2016) prowadzonego 

przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.  

Natomiast na podstawie licznych badań archeologicznych prowadzonych na Ponidziu 

wiadomo, że już kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa istniało na tym terenie 

osadnictwo z rozwiniętymi ludzkimi społecznościami. Świadczą o tym znalezione   

i zabezpieczone ślady zlokalizowane w stanowiskach archeologicznych w obrębie obszaru 

AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski) 93-62. Oznaczone na załączniku graficznym do 

planu jako granice ochrony archeologicznej biernej. 

Karty ewidencyjne tych stanowisk znajdujące się w archiwum dokumentacji 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach  zostały opracowane na podstawie  

badań wspomnianego wyżej Archeologicznego Zdjęcia Polski. Badania te były realizowane  

w latach 70. i 80. XX wieku. Na terenie sołectwa Pasturka zidentyfikowano 12 stanowisk 

archeologicznych położonych w obrębie obszaru AZP 93-62 (tab. 5, ryc. 28). 
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Tab. 5.  Stanowiska archeologiczne na terenie sołectwa Pasturka 

 

 

L.p. 

Nr stanowiska  

w miejscowości/ 

na obszarze, obszar AZP 

 

Chronologia 

 

Funkcja 

stanowiska 

1.*   1/25, AZP 93-62  mezolit, 

okres halsztacki D 

ślad osadnictwa, 

cmentarzysko 

1.   2/26, AZP 93-62 V okres epoki brązu/okres halsztacki C 

(kultura łużycka), 

wczesne średniowiecze 

osada, 

 

osada 

2.   3/27, AZP 93-62 średniowiecze osada 

3.   4/28, AZP 93-62 prehistoria ślad osadnictwa 

4.   5/29, AZP 93-62 prehistoria osada 

5.   6/30, AZP 93-62  neolit (kultura pucharów lejkowych), 

okr. wpływów rzymskich (przeworska), 

średniowiecze XI-XII w. 

ślad osadnictwa, 

osada, 

ślad osadnictwa 

6.   7/31, AZP 93-62 prehistoria ślad osadnictwa 

7.   8/32, AZP 93-62 prehistoria ślad osadnictwa 

8.   9/33, AZP 93-62 prehistoria,  

średniowiecze 

ślad osadnictwa, 

ślad osadnictwa 

9. 21, AZP 93-62 średniowiecze XII-XIV w., 

średniowiecze i później XII-XVII w.  

osada, 

ruiny kościoła 

Św.Ducha, cmen- 

tarz parafialny 

10. 11/35, AZP 93-62 prehistoria,  

średniowiecze 

ślad osadnictwa, 

ślad osadnictwa 

11. 10/34, AZP 93-62 prehistoria ślad osadnictwa 

12.  93, AZP 93-62 kultura przeworska okres wpływów 

rzymskich 

ślad osadnictwa 

 
 

Objaśnienie: * –  stanowisko 25  znajdujące się w Lesie Pasturskim poza aktualnymi granicami administra-

cyjnymi sołectwa Pasturka 

 

Źródło: Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) z zasobów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, 

2017 r. 
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Objaśnienia: numery stanowisk na szkicu topograficznym odpowiadają numerom lp. z tab. nr 8, 

stanowisko o nr 1* identyfikuje  stanowisko 25  znajdujące się w Lesie Pasturskim poza aktualnymi 

granicami administracyjnymi sołectwa Pasturka.  
 

Ryc. 28. Orientacyjna lokalizacja stanowisk archeologicznych  w sołectwie Pasturka 
 

Źródło: Urząd Miejski w Pińczowie, 2017. 
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6.4. Architektura sakralna i cmentarze znajdujące się w ewidencji 

konserwatorskiej, krzyże i kapliczki  
 

Na terenie sołectwa Pasturka nie występuje żaden zabytek nieruchomy architektury 

sakralnej, krzyże, kapliczki i cmentarze  umieszczone w Rejestrze zabytków nieruchomych 

woj. świętokrzyskiego (stan z dnia 30.10.2016 r.) Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

Natomiast podczas inwentaryzacji urbanistycznej prowadzonej w terenie sołectwa 

zlokalizowano dwa obiekty zabytkowe o istotnym znaczeniu kulturowym, które nie są ujęte  

w wykazie zabytków nieruchomych należą do nich: 

 figura przydrożna NMB z 1924 roku zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej DW 767 

na działce nr 174 obręb Pasturka gmina Pińczów, wykonana z kamienia i posadowiona na 

postumencie z cokołem. W postumencie umieszczone zostały dwie mniejsze rzeźby: 

przybitego do krzyża łacińskiego Chrystusa (krucyfiks) oraz św. Jana. Wszystkie rzeźby  

i figurka NMP pochodzą z I poł. XIX w., 

 krzyż przydrożny dziękczynny (krucyfiks)  wykonany z kamienia zlokalizowany przy 

drodze powiatowej 070T  na działce nr 332 obręb Pasturka gmina Pińczów, wykonany  

z piaskowca i posadowiony na postumencie z cokołem.  Krzyż  datowany jest na rok 

1854, a u fundowany został przez małżonków Małgorzatę i Andrzeja Ściana. 

 

6.5. Architektura współczesna 
 

Wszystkie obiekty posadowione w obszarze sołectwa Pasturka nie stanowią 

przykładów interesujących obiektów architektury współczesnej. Wszystkie budynki 

zlokalizowane na terenie sołectwa i posiadające  różnorodne funkcje użytkowe wraz  

z towarzysząca im małą architekturą, są przykładami typowego budownictwa podmiejskiego 

lub zagrodowego występującego w gminie Pińczów, a pochodzącego w większości z II 

połowy XX w. lub początków XXI w.   

 

6.6. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, groby o znaczeniu 

historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych 

 
Na terenie sołectwa Pasturka brak pomników, miejsc pamięci narodowej  

i  martyrologii mieszkańców sołectwa w czasie I i II wojny światowej oraz grobów  

o znaczeniu historycznym i grobów osób szczególnie zasłużonych. 
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6.7. Ochrona konserwatorska  
 

W obszarze sołectwa Pasturka nie występują żadne obiekty wpisane do rejestru 

zabytków/stanowisk archeologicznych, które stanowią zasoby kulturowe podlegające 

ochronie konserwatorskiej.  

 

7. Walory krajobrazowe 

Krajobraz jest jednym z ważniejszych elementów kształtowania przestrzeni dla 

potrzeb porządkowania i tworzenia ładu przestrzennego oraz ograniczania chaosu 

przestrzennego, na co wskazuje Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20.10.2000 r.  

Waloryzacja zasobów krajobrazowych pozwala wyodrębnić najcenniejsze, unikatowe 

krajobrazy tzw. krajobrazy priorytetowe na tle  pozostałych krajobrazów o mniejszych 

walorach użytkowych. Powyższe działania wymagają zastosowania właściwej metodologii do 

opracowania raportów/audytów krajobrazowych zgodnie z wymogami tzw. ustawy 

krajobrazowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 774). 

Zgodnie z oceną walorów estetycznych krajobrazu  zawartą w KPZK 2030 

(Śleszyński 2007) sołectwo Pasturka posiada 20 pkt na 40 pkt maksymalnie możliwych  

w plasowaniu zastanej oceny wizualnej atrakcyjności estetycznej krajobrazu. Dodatkowo 

ocena ta nie wskazuje występowania negatywnego wpływ działalności człowieka 

obniżającego atrakcyjność krajobrazową. Jest to wynik dobry i wskazujący na potrzebę 

utrzymania wysokiego statusu ochrony krajobrazowej. 

Trzeba zauważyć, że Traktat Akcesyjny wprowadził w polski krajowy system ochrony 

obszarowej – sieć obszarów Natura 2000.  

Walory krajobrazowe sołectwa Pasturka  są zróżnicowane pod względem 

przestrzennym. Można w nich wyodrębnić dwie główne kategorie:  

 krajobrazy przyrodnicze (naturalne, subnaturalne –prawie naturalne, seminaturalne – pół 

-naturalne) fot. 60-82, 

 krajobrazy kulturowe – fot. 50-59, 

 krajobraz antropogeniczne (tereny zabudowy: mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, 

drobnej aktywności produkcyjnej, składów i magazynów, infrastruktura komunikacyjnej) 

– fot. 1-29, fot. 30-49, fot. 100-115, fot. 116-146.  

Krajobrazy seminaturalne występują fragmentarycznie dlatego zostały powiązane  

z krajobrazami przekształconymi kulturowo przez człowieka tzw. krajobrazami 

charakterystycznymi dla sołectwa.  

Analiza krajobrazowa przeprowadzona dla potrzeb niniejszego opracowania 

ekofizjograficznego pozwoliła na wskazanie następujących krajobrazów charakterystycznych 

w obszarze sołectwa Pasturka:  
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 krajobraz Doliny Nidy (słabo widoczny z drogi powiatowej, niezbędny punkt ekspozycji 

widokowej) – fot. 40, 81-82, 

 krajobraz rolniczy Garbu Pińczowskiego np. fot. 27-29, 32, 35, 83,  

 krajobraz rolniczy tarasy zalewowej Doliny Nidy np. fot. 71-72, 81-82, 85-87, 90-93, 

 krajobraz rolniczy sołectwa Pasturki z fragmentem Doliny Nidy (punkt widokowy 

południowo-wschodniej części sołectwa na stoku wyniesienia kredowego) – fot. 28-29, 

38, 97, 

 krajobraz rolniczy sołectwa Pasturki z fragmentem Doliny Nidy w dalszej panoramie 

widokowej (punkt widokowy północno-wschodniej części sołectwa na niezalesionej 

jeszcze powierzchni stoku wyniesienia Garbu Pińczowskiego, w sąsiedztwie Lasu 

Pasturskiego) – fot. 32-33, 35, 

 krajobraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tzw. „osiedlowej” wsi Pasturka – fot. 

5-6, 8, 10,  

 krajobraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, skupionej wsi Pasturka – fot. 6, 

 krajobraz zagrodowy skupionej zabudowy wsi Pasturka – fot. 14, 16, 17, 

 krajobraz usługowy i produkcyjny  skupionej zabudowy wsi Pasturka – fot. 100-104, 

 krajobraz rozproszonej zabudowy wsi Pasturka – fot. 24-27, 

 krajobraz wiejski i rekreacyjny przysiółka Krzywda Pińczowska – fot. 20-22, 

 krajobraz wiejski zagrodowy typowy dla osadnictwa szeregowego – wieś Pasturka – fot. 

10, 13, 48-49,  

 krajobraz kulturowy otwarty – wieś Pasturka miejsce posadowienia przydrożnej figury 

NMP – fot. 52-53, 

 krajobraz kulturowy skupiony przydrożny– wieś Pasturka przy drodze powiatowej 

miejsce posadowienia krzyża dziękczynnego – fot. 57-59, 

 krajobraz otwarty łąk i pastwisk tarasy zalewowej Nidy – fot. 38, 40-42, 95, 

 krajobraz łęgów wierzbowo-topolowych tarasy zalewowej Nidy – fot. 84-86, 94-96. 

Krajobrazy te będą wymagały ochrony głównie w zakresie utrzymania ich aktualnego stanu 

zachowania głównie przez ograniczenie ich fragmentacji, która jest przyczyną, często 

nieodwracalnej, degradacji krajobrazów otwartych oraz ich właściwego udostępniania dla 

potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Spośród wyodrębnionych krajobrazów na uwagę zasługują krajobrazy, które mogłyby 

stanowić tzw. krajobrazy priorytetowe (unikatowe). Do rangi takich krajobrazów należy: 

 krajobraz rolniczy sołectwa Pasturki z fragmentem Doliny Nidy (punkt widokowy 

południowo-wschodniej części sołectwa na stoku wyniesienia kredowego) – fot. 29, 

 krajobraz rolniczy sołectwa Pasturki z fragmentem Doliny Nidy w dalszej panoramie 

widokowej (punkt widokowy północno-wschodniej części sołectwa na niezalesionej 
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jeszcze powierzchni stoku wyniesienia Garbu Pińczowskiego, w sąsiedztwie Lasu 

Pasturskiego) – fot. 26, 28-29, 

 krajobraz otwarty łąk i pastwisk tarasy zalewowej Nidy – fot. 90-93, 

 krajobraz łęgów wierzbowo-topolowych tarasy zalewowej Nidy – fot. 85, 98, 

 krajobraz kulturowy otwarty – wieś Pasturka miejsce posadowienia przydrożnej figury 

NMP – fot. 52-53. 

Powyższa problematyka wymaga bardzie szczegółowych badań i analiz. Duże nadzieje  

w tym zakresie pokłada się w stosunku do audytów krajobrazowych, które mają być 

sporządzane w przyszłości przez Marszałka Województwa.   

  

8. Diagnoza stanu środowiska 

Analiza funkcjonowania środowiska przyrodniczego w ujęciu systemowym 

(zastosowanym w niniejszym opracowaniu) obejmuje wymianę materii, energii oraz 

wzajemnych powiązań i relacji w środowisku i oparta jest ona o koncepcję Systemu 

Przyrodniczego Sołectwa Pasturka (SP Sołectwa Pasturka) – ryc. 1. Wymiana ma charakter 

uporządkowany zgodnie z określonymi relacjami, zazwyczaj zwrotnymi i powiązanymi  

z następującymi elementami środowiskowymi: powierzchnia ziemi (gleba, grunt), powietrze, 

woda oraz organizmy żywe. Celem przedstawienia stanu funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego jest ukazanie dynamiki poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego. Specyfiką określenia tej dynamiki na terenie sołectwa Pasturki jest 

przekształcenie wielu procesów co wynika z działalność człowieka. Jednocześnie nie 

wszystkie procesy będą decydujące dla zachowania warunków środowiska korzystnych dla 

życia człowieka, a jednocześnie dla zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym.  

Zasadniczą kwestią będzie wskazanie tych procesów przyrodniczych, które decydują  

o wymianie materii, energii i informacji (głównie biologicznej) a na obszarze analizowanym 

oraz pozwalają na zachowanie optymalnych warunków poziomu jakości życia.  

Naturalne uwarunkowania funkcjonowania środowiska uwidaczniają się poprzez procesy 

przyrodnicze zachodzące w systemie przyrodniczym takie jak:  

 denudacja i akumulacja, 

  obieg wody, 

 wymiana powietrza atmosferycznego, 

 migracja organizmów. 

Dlatego też funkcjonowanie środowiska SP Sołectwa Pasturka rozpatrywane jest na czterech 

zasadniczych płaszczyznach jako funkcjonowanie morfodynamiczne, klimatyczne, 

hydrologiczne i biologiczne według schematu oceny P-S-R (Presja – Stan –  Reakcja).  
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Podobne założenie przyjęto określając funkcjonowanie środowiska przyrodniczego  

i kulturowego  sołectwa Pasturka, gdzie wskazano procesy przyrodnicze kształtujące warunki 

sołectwa.  

W pierwszym etapie scharakteryzowano procesy przyrodnicze, a następnie wskazano te 

procesy, które wpływają na niwelowanie zjawisk negatywnych właściwych dla środowiska 

miejskiego uznając je za procesy kluczowe dla właściwego funkcjonowania przestrzennego   

sołectwa Pasturka opartego o równowagę pomiędzy procesami naturalnymi  

a antropogenicznymi. Są to: 

 ograniczenie procesu denudacji i zmniejszenie intensywności procesów erozji oraz 

akumulacji, 

 zasilanie wód podziemnych i zachowanie procesu retencji w celu ograniczenia 

nadmiernego procesu odpływu sztucznego, 

 wymiana powietrza zwłaszcza wymiana pionowa, szczególnie ważna w terenach  

o zwartej zabudowie, gdzie wymiana pozioma powietrza jest utrudniona, 

 regeneracja powietrza, 

 spadek udziału terenów biologicznie czynnych w sołectwie Pasturka, gdyż proporcje 

terenów pokrytych trwałą roślinnością względem terenów zabudowanych przyczyniają 

się do zachowania bądź utraty wielu procesów przyrodniczych m.in. wspomnianej 

pionowej wymiany powietrza lub zwiększenia/zmniejszenia jego intercepcji. 

 

8.1. Źródła i stan antropizacji środowiska przyrodniczego 

        Podstawową formą działalności przeważającej części mieszkańców na terenie sołectwa 

Pasturka  jest rolnictwo indywidualne o profilu  produkcji roślinno-zwierzęcej z tendencją 

zwiększania produkcji ogrodniczej i sadowniczej oraz  uprawy roślin pastewnych i uprawy 

owoców miękkich np. truskawek, malin i in.  

 Sołectwo Pasturka  należy do terenów stosunkowo dobrze zagospodarowanych usługowo 

 i produkcyjnie. Na jej terenie zarejestrowanych jest 28 podmiotów gospodarczych (Centralna 

Ewidencja Działalności Gospodarczej, 2018). 

Na terenie sołectwa Pasturka  nie występują: 

 zakłady przemysłowe, produkcyjne i usługowe szczególnie uciążliwe dla środowiska, 

 zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

        Główne przejawy antropizacji środowiska przyrodniczego obszaru sołectwa Pasturka     

i jej bezpośredniego otoczenia to: 

 dominacja rolniczego użytkowania ziemi, czego efektem są m.in. synantropizacja 

roślinności i wzrost specyfiki kulturowej krajobrazu rolniczego, 

 dominujące w krajobrazie napowietrzne linie elektroenergetyczne (110 kV i 15 kV),  
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 drogi publiczne (droga wojewódzka DW676,  droga powiatowa (0070), oraz  drogi 

wewnętrzne utwardzone i gruntowe – komunikacja samochodowa jako źródło emisji 

zanieczyszczeń atmosfery i hałasu), 

 zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i produkcyjna, wraz z niezbędnymi 

elementami infrastruktury technicznej. 

Najbardziej narażonym pod względem przyrodniczym elementem w obszarze sołectwa 

Pasturka  na wpływ antropogeniczny jest odcinek doliny Nidy i jej dopływów 

 z lokalnym  korytarzem ekologicznym Cieku Bogucanki oraz główny Południowo-Centralny 

Korytarz Ekologiczny „Dolina Nidy”. Jest on narażony na następujące zagrożenia: 

 dla łąk zaniechanie  dwukrotnego w ciągu roku ich wykaszania, 

  dla fragmentów zieleni łęgowej –niekontrolowany wyrąb szczególnie starych topoli 

(Populus L.) czy wierzb białych (Salix alba L.), co powoduje niszczenie coraz rzadszych 

już  na tym terenie gniazd gatunków cennej awiofauny, 

 dla zwierząt lądowych i wodnych – kłusownictwo oraz  penetracja ludzka terenu 

związana z wędkarstwem, łowiectwem, wypoczynkiem i rekreacją. 

 

8.2. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania 

obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 
  

 Na obszarze sołectwa Pasturka  występują aktualnie następujące, podstawowe formy 

użytkowania i zagospodarowania terenu: 

 osadnicze  mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, usługowe, zagrodowe, zagrodowe  

z zabudową jednorodzinną,  z niezbędną infrastrukturą, 

 produkcyjne (obiekty związane z obsługą mieszkańców, np. produkcja pieczywa, 

wyrobów cukierniczych, wyrobów wędliniarskich), 

 infrastrukturowe (drogowe, linie energetyczne napowietrzne wraz ze strefą techniczną, 

gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną), 

 rolnicze, w tym uprawy i hodowla oraz użytkowanie łąk i pastwisk, 

 leśne i pod zalesienie, 

 tereny wód powierzchniowych. 

Zainwestowanie osadnicze dla 447 mieszkańców skupione jest we wsi Pasturka i przysiółku. 

Na gruntach rolnych w sołectwie występują zróżnicowane, dobre warunki agroekologiczne. 

Na terenie sołectwa Pasturka  lasy zajmują ok. 7 % jego całkowitej powierzchni i położone 

są w północnej części sołectwa (Las Pasturski). 

Powyższe formy użytkowania i planowane w projekcie mpzp formy 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa całkowicie odpowiadają  predyspozycją 

przestrzennym sołectwa w zakresie uwarunkowań środowiska przyrodniczego, kulturowego  

i antropogenicznego. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących istniejącego  
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i potencjalnego stanu zagospodarowania przedstawia tab. 2  i ryc. 11-12.  

 

8.3. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność  

do regeneracji 
 

Środowisko przyrodnicze posiada zindywidualizowaną  zdolność samoregulacyjno-

odpornościową środowiska, która określa granice jego zdolności do przeciwdziałania 

negatywnym presją (procesom, zjawiskom) zdolność ta jest uwarunkowana: 

 typem środowiska przyrodniczego lub kulturowego, 

 stanem naturalnego przekształcenia środowiska (im bardziej przekształcone, bliższe 

stanowi finalnemu, tym bardziej odporne), 

 intensywnością procesów   metabolizmu elementów SP sołectwa Pasturka  (chemicznego 

i biologicznego wpływu), 

 możliwością migracji materii poza dane struktury przyrodnicze, dzięki przewietrzaniu, 

obiegowi wody (spływ powierzchniowy lub gruntowy, w postaci rozpuszczonej lub nie 

rozpuszczonej), denudacji, 

 stopniem antropogenicznego przekształcenia środowiska (zależność odwrotnie 

proporcjonalna). 

O odporności środowiska decydujące znaczenie mają różne rodzaje presji (P) środowiskowej. 

Dany typ środowiska może mieć dużą odporność na bodźce kinetyczne (ruchowe, 

przemieszczające się) i małą na materialne i odwrotnie. 

Środowisko przyrodnicze obszaru sołectwa Pasturka  wykazuje istotne zróżnicowanie 

struktury i w efekcie odporności na obciążenie antropogeniczne i zdolności do regeneracji. 

Typ środowiska przyrodniczego doliny rzecznej  i garbów  występujących w sołectwa 

Pasturka  poza tarasami zalewowymi doliny, pod względem samoregulacyjno-

odpornościowym wyróżnia się: 

 dobrymi warunkami przewietrzania (dobre warunki do przemieszczania się,  duża 

zdolność atmosfery do przyrodniczego samooczyszczania), 

 stabilnością geodynamiczną partii wierzchowinowych i podatnością na procesy denudacji 

stoków, 

 umiarkowana intensywność lokalnego obiegu wody spowodowana również punktową 

słabą retencją w warstwach gliny plejstoceńskiej i w iłach krakowieckich, 

 stosunkowo uboga struktura ekologiczna w odniesieniu do całego sołectwa przy zasadzie: 

im bardziej zróżnicowane środowisko tym jest bardziej stabilne. 

Najmniej odporne na bodźce o charakterze ruchowym (kinetycznym) są tereny  

o największym nachyleniu w strefie zboczy (stoków) lokalnych wyniesień Garbu 

Pińczowskiego. Szczególnie istotne jest funkcjonowanie roślinności na stromych zboczach, 
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ponieważ jej zniszczenie spowodowałoby ewolucję środowiska w kierunku stoków 

denudowanych, o znacznej dynamice procesów rzeźbotwórczych. 

Dna dolin rzecznych cechuje zbilansowana odporność. Do nich trafiają zanieczyszczenia  

z terenu sąsiedniego sołectwa Bogucic. Dlatego z jednej strony narażone są one na ich 

akumulację, a z drugiej strony płynące cieki w dolinach pełnią funkcje transportującą  

i jednocześnie oczyszczającą. Im większy spadek cieku tym szybciej postępuje  proces jego 

samooczyszczenia. Przekształcenia antropogeniczne przyczyniają  się do obniżenia potencjału 

samoregulacyjno-odpornościowego środowiska przyrodniczego w całym sołectwie Pasturka. 

Reasumując  środowisko przyrodnicze obszaru sołectwa Pasturka  jest w umiarkowanym 

stopniu odporne na obciążenie antropogeniczne a jego samoregulacyjna odporność na 

negatywne bodźce środowiskowe ma ograniczoną zdolność do regeneracji. Dlatego też 

priorytetem rozwojowym musi być jego racjonalne zagospodarowanie terenu sołectwa 

uwzględniające wszystkie nakazy związane z ochroną środowiska. 

 

8.4. Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzący w środowisku oraz 

potencjalnych zagrożeń przyrodniczych 
 

Geneza zmian i zagrożeń dotyczących środowiska przyrodniczego obszaru sołectwa 

Pasturka wynika z następujących zmian i zagrożeń: 

 naturalnych, będących efektem procesów przyrodniczych, 

 antropogenicznych wynikających z oddziaływania człowieka. 

Zmiany dotyczące procesów naturalnych dotyczą terenów, na których nie była prowadzona 

bezpośrednia działalność antropogeniczna lub została ona zaniechana z różnych przyczyn.  

W szczególności dotyczy to terenów tarasy zalewowej Nidy, ugorowanych terenów 

rolniczych, na których postępuje sukcesja roślinności głównie leśnej tzw. zbiorowiska 

okrajkowe (charakterystyczne zbiorowiska roślin zielnych w terenach ekotonowych,  

w warunkach naturalnych zajmują  one zazwyczaj wąski pas w kontakcie  zbiorowisk leśnych 

lub zaroślowych ze zbiorowiskami trawiastymi). 

Zmiany antropogeniczne wynikają przede wszystkim z zajmowania nowych terenów pod 

zabudowę mieszkalną, zagrodową i usługową, przystosowania terenu do użytkowania 

(melioracje, niwelacje itp.). 

W efekcie rozwoju osadnictwa występują typowe i często nieuniknione zmiany środowiska 

przyrodniczego i na etapie inwestycyjnym mogą to być: 

 zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku prowadzonych prac ziemnych 

(niwelacje terenu), 

 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku  

z robotami ziemnymi (wykopy pod fundamenty i dla potrzeb uzbrojenia terenu lub pod 

ewentualne podziemne instalacje), 
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 likwidacja pokrywy glebowej, 

 zmiany aktualnego użytkowania gruntów w sołectwie, 

 likwidacja istniejącej roślinności, 

 zmiany w lokalnym obiegu wody przez ograniczenie infiltracji i wzrost parowania 

(zasklepianie gleb), 

 modyfikacja topoklimatu terenu projektowanego zainwestowania w wyniku 

oddziaływania zabudowy na kształtowanie się warunków pogodowych: 

 termicznych (większa pojemność cieplna w stosunku do powierzchni pokrytej 

roślinnością, sztuczne źródła ciepła), 

 anemometrycznych (powstanie lokalnej cyrkulacji w wyniku oddziaływania zabudowy  

i wzrostu temperatury np. wyspy ciepła w terenie skupionej zabudowy), 

 wilgotnościowych (zmniejszenie retencji przypowierzchniowej i przenikania wody do 

przypowierzchniowych warstw gruntu), 

 oraz zmiany fizjonomii krajobrazu przez wprowadzenie obiektów zabudowy  

w krajobrazach otwartych (wolnym od zabudowy). 

Na etapie inwestycyjnym mogą zachodzić również pozytywne środowiskowo zmiany, takie  

jak: rekultywacja, uporządkowanie terenu oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej. 

Przykładem pozytywnych zmian w sołectwie Pasturka jest: 

 ochrona najcenniejszych powierzchni rolnych dla celów rolnych, 

 porządkowanie zabudowy z uwzględnieniem wymogów architektoniczno-

urbanistycznych oraz przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 oraz planowane zalesienia terenów o bardzo niskiej produktywności rolnej i terenów 

nieużytkowanych. 

Konsekwencją wprowadzenia zainwestowania na terenie sołectwa Pasturka  będzie jego 

dalsze oddziaływanie na środowisko, tzw. oddziaływanie na etapie funkcjonowania. Może 

ono być bardzo zróżnicowane w zależności od charakteru zrealizowanych działań.  

W przewadze oddziaływanie takie ma wpływ na wszystkie komponenty środowiska 

przyrodniczego. 

Do podstawowych istniejących i potencjalnych zagrożeń środowiska związanych  

z działalnością człowieka na terenie sołectwa Pasturka  należą: 

 źródła zanieczyszczeń atmosfery o znaczeniu lokalnym, w tym obiekty produkcyjne, 

lokalne kotłownie w zabudowie produkcyjnej i usługowej, indywidualne źródła ciepła 

zabudowy mieszkaniowej oraz komunikacja samochodowa. Na obszarze sołectwa nie 

występują obiekty charakteryzujące się znaczną emisją zanieczyszczeń do atmosfery,  

 zauważalny rozwój głównej jednostki osadniczej – wsi Pasturka i mniej intensywny 

przysiółka Krzywda Pasturka prowadzący do suburbanizacji terenów wiejskich,  
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z niekorzystnymi skutkami funkcjonalno-przestrzennymi, sozologicznymi  

i krajobrazowymi, 

 rozwój turystyki bez odpowiedniej infrastruktury, prowadzący potencjalnie do 

negatywnych dla środowiska przyrodniczego zjawisk (dotyczy to rozwoju indywidualnej 

zabudowy rekreacyjnej oraz eksploracji terenów leśnych i tarasy zalewowej Nidy), 

 duży udział obiektów w jednostkach osadniczych o niskim standardzie 

architektonicznym, dewaloryzujących krajobraz. Brak nawiązania w architekturze do 

tradycji regionalnej, 

 wzrost skażenia chemicznego terenu (wody, gleby, powietrza), związany  

z nadmiernym wykorzystaniem w rolnictwie nawozów i wyrażający się zazwyczaj przez 

kumulowanie się pestycydów w glebie, ich spływ do wód powierzchniowych  

i przenikanie do wód podziemnych oraz skażenia związanego z napływem 

zanieczyszczonych mas powietrza (m.in. kwaśne deszcze – kwas siarkowy, związki 

metali ciężkich w glebach), 

 z problemów typowo sozologicznych podstawowe zagrożenia związane są i będą: 

 z niewielkim zabezpieczeniem sieci kanalizacji sanitarnej, 

 ze wzrostem intensyfikacji komunikacji samochodowej wzdłuż drogi wojewódzkiej  

i drogi powiatowej, 

 ze wzrostem zanieczyszczenia terenu odpadami, zwłaszcza trudnymi do rozłożenia  

w przyrodzie (głównie plastikowe opakowania i in.) często, nielegalnie  spalanymi  

w gospodarstwach domowych, proceder nielegalnego porzucania i składowania odpadów 

(wprawdzie podczas inwentaryzacji urbanistycznej nie natrafiono na ślady takich działań, 

ale przypuszcza się, że problem ten może występować lub może wystąpić na terenie 

sołectwa). 

Ponadto potencjalne zagrożenie morfodynamiczne na obszarze sołectwa Pasturka występuje 

sporadycznie na obszarach o spadkach powyżej 10°. Potencjalne zagrożenie tego typu mogą 

wzmacniać: 

 niewłaściwe lokalizacje obiektów, 

  brak roślinności na stokach, 

 występowanie sztucznych podcięć zboczy (skarp), które zazwyczaj nie są wzmocnione. 

Poza tym obszar sołectwa Pasturka  jest narażony na występowanie zjawisk suszy 

powstałych na skutek ekstremalnych zmian pogodowych, które mogą doprowadzić do 

degradacji produktywności gleb. 

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego naszego kraju są 

ekstremalne stany pogodowe  (bardzo silne wiatry o charakterze huraganowym, powodujące 

powstanie trąb powietrznych,  długotrwałe i intensywne opady deszczu lub śniegu a ostatnio 

w miesiącach letnich ekstremalne temperatury w granicach 35-40º C). 
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Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym, na poziomie obecnej wiedzy i sposobu 

funkcjonowania globalnego jest niemożliwe, natomiast likwidacja negatywnych skutków jest 

w tym przypadku problemem natury organizacyjnej. 

 

8.5. Przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej i ocena przydatności środowiska dla rożnych form 

użytkowania i zagospodarowania 

 

 Predyspozycje przyrodnicze dla potrzeb zagospodarowania i planowania 

przestrzennego muszą pozostawać w ścisłych relacjach pomiędzy wskazaniami dotyczącymi 

ograniczeń formalno-prawnych dla zagospodarowania przestrzennego. 

 Na terenie sołectwa za istotne ograniczenia w zagospodarowaniu uznano: 

 występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%), 

 oddziaływanie elementów infrastruktury komunikacyjnej (droga wojewódzka DW 767) 

 i związanych z tym przekroczeń standardów jakości środowiska, 

 ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.  

Poniżej omówione wymienione ograniczenia. 
 

Ograniczenia wynikające z występowania obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi 

 

W sołectwie Pasturka za jeden z głównych czynników przyczyniających się do 

wystąpienia zwiększenia zagrożenia powodziowego potencjalną zabudowę terenów 

zalewowych tarasy zalewowej doliny Nidy, a w konsekwencji ograniczenie obszarów 

naturalnej retencji oraz wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych (ulice, place, dachy itp.), co 

skutkuje gwałtownym odpływem powierzchniowym. Jednak opisana sytuacja w sołectwie nie 

występuje i nie ma możliwości w najbliższym czasie na wystąpienie takiej sytuacji.  

Dla terenów potencjalnego zagrożenia powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakaz lokalizowania 

inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania. Zgodnie z przeprowadzoną kwerendą 

zakazy takie w stosunku do obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią nie wprowadzono. 

 

Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury 

komunikacyjnej 

 

Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury komunikacyjnej 

dotyczą uciążliwości oddziaływania hałasu, głównie komunikacyjnego orz zanieczyszczeń 
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powietrza. Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie 

powoduje zaliczenie terenu, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do 

kategorii terenu zagrożonego hałasem zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. (Dz. U. Nr 120, poz. 

826). Na terenie objętym opracowaniem podstawowymi źródłami hałasu są szlaki 

komunikacji drogowej publicznych i zbiorczych oraz gminnych. Zgodnie z rozporządzeniem 

źródła hałasu dla terenów o odmiennym sposobie użytkowania przedstawiają się one 

następująco: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dopuszczalny poziom hałasu 55 dB  

w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej; 

 tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży– 

dopuszczalny poziom hałasu 55 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej; 

 tereny domów opieki społecznej– dopuszczalny poziom hałasu 55 dB w porze dziennej  

i 50 dB w porze nocnej; 

 tereny szpitali w miastach– dopuszczalny poziom hałasu 55 dB w porze dziennej i 50 dB 

w porze nocnej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego – 

dopuszczalny poziom hałasu 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej; 

 tereny zabudowy zagrodowej – dopuszczalny poziom hałasu 60 dB w porze dziennej i 50 

dB w porze nocnej; 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – dopuszczalny poziom hałasu 60 dB w porze 

dziennej i 50 dB w porze nocnej, 

 tereny mieszkaniowo-usługowe – dopuszczalny poziom hałasu 60 dB w porze dziennej  

i 50 dB w porze nocnej. 

Dla terenu objętego opracowaniem brak jest szczegółowych danych pochodzących z pomiaru 

natężeń hałasu drogowego wpływającego ja poziom jakości klimatu akustycznego. Dlatego 

też trudno jest określić rzeczywisty poziom oddziaływania dróg na środowisko 

 a w szczególności drogi wojewódzkiej DW 767. Wskazane jest przeprowadzenie kontrolnego 

monitoringu hałasu komunikacyjnego po zrealizowaniu inwestycji w obszarze drogi 

wojewódzkiej na terenie sołectwa Pasturka.  

W obszarze sołectwa Pasturka nie występują punktowe oraz strefowe emitory hałasu  

i wibracji. 

Należy podkreślić, że  na terenie sołectwa Pasturka  pomimo zaobserwowanych przekroczeń 

standardów jakości środowiska (pyłów zawieszonych PM2,5, PM10) nie ustanowiono 

obszarów ograniczonego użytkowania, jednakże przy planowaniu funkcji użytkowych należy 

wziąć pod uwagę fakt oddziaływania dróg na środowisko i płynące stad ograniczenia dla 

rozwoju funkcji mieszkaniowej a także usług oświaty i wychowania oraz terenów 

rekreacyjnych. 
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Ograniczenia wynikające z oddziaływania elementów infrastruktury 

sanitarnej 

 

Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze sołectwa Pasturka 

generują elementy infrastruktury sanitarnej, w tym odprowadzenie ścieków i nieczystości 

komunalnych i pochodzących z wykonywania działalności usługowej i drobnej aktywności 

produkcyjnej  na terenie sołectwa. 

Według zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U 2017 r. poz. 1566)  

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 strefy ochronne 

ujęć wody. Strefę ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony bezpośredniej  

i pośredniej, na których mogą obowiązywać zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. W sołectwie Pasturka nie występują żadne 

ujęcia wód podziemnych wykorzystywanych na cele komunalne. Woda dostarczana jest przez 

Wodociągi Pińczowskie spółkę z o.o. 

 

Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotyczą 

Nadnidziańskiego PK i obszaru Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Nidy 

(PLB260001) oraz obszaru Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003). 

Zgodnie z § 6. l. uchwała NR XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 13 listopada 14 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego  

na obszarze Nadnidziańskiego PK zakazuje się: (…) 

1.realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia  5 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

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

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),  

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,  
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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. (…) 

Ograniczenia wynikające z wymogów ochrony środowiska przyrodniczego  dotyczące 

obszarów Natura 2000 przedstawiono na str. 82- 85. 

 

9. Funkcjonowanie środowiska a potencjały zagospodarowania 

przestrzennego 
 

9.1. Potencjał transurbacyjny 

Sołectwo Pasturka posiada wystarczające zasoby potencjału transurbacyjnego 

(powierzchni predysponowanej do zabudowy, zasklepienia). Tereny transurbacyjne obejmują 

swym zasięgiem następujące typy terenów poddanych lub w przyszłości mogących być 

poddanymi zasklepieniu: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy zagrodowej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 

 tereny zabudowy usługowej, 

 tereny usług sportu i rekreacji, 

 tereny drobnej aktywności gospodarczej, składów i magazynów, 

 tereny infrastruktury komunikacyjnej drogowej ( tereny dróg publicznych klasy głównej, 

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

tereny dróg wewnętrznych), tereny infrastruktury energetycznej 110 kV i 15 kV (wraz ze 

strefą techniczną, stacje transformatorowe), 

 tereny gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną, 

 z pozostałymi obiektami infrastruktury (sieć wodociągowa wraz z obiektami 

towarzyszącymi, studnie, sieć kanalizacyjna, szamba, przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, dystrybucyjna sieć światłowodowa i pozostała sieć telekomunikacyjna).  

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 20002 w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi określono trzy grupy rodzaju gruntów,  

z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej: 

 grupa A:  
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a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie 

przepisów Ustawy Prawo  wodne, 

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli 

utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla 

zdrowia ludzi lub środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy 

wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, 

 grupa B – grunty  zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami  

i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także 

grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków 

kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, 

 grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 

Należy również zaznaczyć, że „… Gleba lub ziemia używane w pracach ziemnych 

oraz używane do tego celu osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód 

stojących lub wód płynących, powinny spełniać kryteria dopuszczalnych wartości stężeń, 

wskazanych w załączniku, o którym mowa w §1 ust. 2.  ”., Wartości dopuszczalnych stężeń  

w glebie lub ziemi…( podawana jest w mg/kg suchej masy) „…dla gruntów występujących  

w miejscu przeznaczenia.” – Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 

1359). 

Wspominanemu wcześniej zasklepieniu podlegają grunty, które mogą być 

predystynowane do wykorzystania na cele odnawialnej energetyki (OZE).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z zapisów Ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961) przy 

uchwalaniu studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

albo jego zmiany należy uwzględnić odległość 10 razy większą od wysokości budowanego 

masztu elektrowni wiatrowej elektrowni wiatrowych powyżej 40 kW, w stosunku do: 

 do rzutu poziomego zabudowy mieszkaniowej (budynku mieszkalnego albo istniejącego 

budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa), 

 do linii rozgraniczającej teren, którego sposób zagospodarowania określony  

w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji zabudowy mieszkaniowej, 

 do granicy terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy dotycząca inwestycji 

zabudowy mieszkaniowej również o budowlanych objętych decyzją o pozwolenie na 

budowę albo zgłoszeniem, wobec, którego organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie wniósł sprzeciwu.  

Przepisy przejściowe do powyższych zmian zostały określone na 36 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy tj. od 16 lipca 2016 r. w odniesieniu do projektów – procedur nie 

zakończonych, podobnie jak obowiązujące przed wejściem ustawy na mocy art. 15 ust. 
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1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz.U. z 2017 poz. 1073).  

Reasumując pod względem ekofizjograficznym w obszarze sołectwa Pasturka brak 

jest możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych lub farm wiatrowych. Dopuszczalne są 

lokalizacje pozostałych źródeł OZE zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

9.2. Potencjał wodny 

Zasoby wodne są jednym z najważniejszych elementów zasobów przyrodniczych 

sołectwa. Dlatego właściwa gospodarka wodna jest ważnym elementem zarządzania 

zasobami przyrodniczymi sołectwa. 

Do słabych stron zasobów wodnych sołectwa i płynących stąd zagrożeń należą: 

 brak  analizy i oceny gospodarki wodno-ściekowej dla sołectwa Pasturka i pozostałego 

obszaru gminy opartej na bilansie wodnym w ujęciu zlewniowym, 

 występowanie gwałtownych wezbrań i powodzi wskutek zakłócenia naturalnych 

procesów regulujących wielkość przepływów w ciekach wodnych i nieuregulowaną 

gospodarkę wodno-ściekową jako skutek ekstremalnych stanów pogodowych coraz 

częstszych w dwudziestoleciu, 

Do mocnych stron zasobów wodnych sołectwa i płynących stąd szans należą: 

 wystarczające rezerwy wód powierzchniowych i wód podziemnych do zaspokojenia 

potrzeb użytkowników w sołectwa, 

 znaczny potencjał wód powierzchniowych do wzmocnienia atrakcyjności turystyczno-

rekreacyjnej nie kolidującej z funkcjami przyrodniczymi, 

 możliwość poprawy gospodarki retencyjnej poprzez zwiększenie ilości zbiorników 

retencyjnych małej i średniej wielkości. Zbiorniki retencyjne  stanowią podstawę do 

utrzymania stałego poziomu wód gruntowych oraz źródło zasilania wód podziemnych. 

Poza tym łagodzą skutki ekstremalnych zjawisk typu susza lub powódź. Są również 

wykorzystywane na potrzeby rekreacyjne stanowiąc ważny walor atrakcyjności 

turystycznej sołectwa. 

Analiza zasobów wodnych powierzchniowych i podziemnych sołectwa wskazuje na 

potrzebę: 

 utrzymania i renaturalizacji naturalnego cieku Bogucanki pełniącego funkcję lokalnego 

korytarza ekologicznego, 

 zagospodarowania zielenią buforową krawędzi koryt cieków i krawędzi wokół 

niewielkich zbiorników wodnych w celu ograniczenia gwałtownych spływów 

powierzchniowych wód opadowych i roztopowych, 
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 preferowania na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na obszarach o dużym udziale 

terenów biologicznie czynnych rozwiązań polegających na odprowadzeniu do gruntu 

wód opadowych, 

 modernizacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz udrożnienia istniejących 

rowów melioracyjnych. 

 

9.3. Potencjał produktywności biotycznej 

Produktywność biotyczna sołectwa Pasturka może być wykorzystana dla potrzeb 

wytwarzania energii odnawialnej – energii biomasy (OZE), głównie  jest ono 

wykorzystywane do produkcji energii cieplnej głównej w obiektach małej i średniej mocy  

i w generacji rozproszonej: odpady rolnicze, uprawy energetyczne, biogaz, drewno i odpady 

drzewne. 

Produktywność biotyczna związana jest również z całym użytkowaniem: 

 rolniczym obszaru Sołectwa Pasturka, 

 oraz  leśnym. 

Użytkowanie rolnicze dotyczy terenów gruntów ornych, terenów łąk i pastwisk oraz sadów. 

Tereny ugorowane lub wyłączone z produkcji rolnej nie stanowią istniejące potencjału 

biotycznego natomiast mogą być  jego rezerwą. 

Gospodarka leśna prowadzona na terenie sołectwa Pasturka obejmuje gospodarkę terenów 

leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanie nimi prowadzone jest przez 

Nadleśnictwo Pińczów zgodnie z Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na 

okres 01.01.2013 do 31.12.2022.  Natomiast pozostałe obszary leśne sołectwa nie stanowiące 

własności Skarbu Państwa pozostają pod zarządem Starosty Pińczowskiego. W sołectwie 

Pasturka zdecydowanie przeważa gospodarka leśna sektora państwowego, która odnosi się 

przede wszystkim do produktywności biomasy drzewnej. 

 

9.4. Potencjał inwestycyjny i produkcyjny 

Potencjał inwestycyjny i produkcyjny w sołectwie Pasturka wynika przede wszystkim  

z uwarunkowań społecznych i zagospodarowaniem inwestycyjnym terenu w kierunku 

rozwoju nieuciążliwych usług i drobnej produkcji. Potencjalne rezerwy produkcyjne, 

głównie w zakresie lokalnej produkcji przetwórstwa owoców i warzyw tkwią w rolnictwie 

sołectwa. 

 

9.5. Potencjał  rekreacyjno-turystyczny 

Głównym walorem turystycznym  obszaru Sołectwa Pasturka jest potencjał 

przyrodniczy dużej rzeki (Nidy). W oparciu o ten potencjał mogą rozwinąć się różne formy 
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turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa, łowiectwo, wędkarstwo. 

Rozwój turystyki na terenie Sołectwa Pasturka znajduje się w początkowej fazie rozwoju.  

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjnej i turystycznej obejmują 

następujące elementy z SP  Sołectwa Pasturka oraz środowiska kulturowego sołectwa: 

  istnienie walorów środowiska przyrodniczego określanych jako  stopień 

atrakcyjności rekreacyjno-turystyczna środowiska przyrodniczego, 

 możliwość wykorzystania środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju 

różnych form rekreacji, 

 bariera ograniczenia rekreacyjnego wykorzystania środowiska przyrodniczego 

wynikająca z jego naturalnej chłonności rekreacyjno-turystycznej i stopnia 

antropopresji, 

 występowanie przestrzennych form ochrony środowiska o wysokich walorach 

przyrodniczych (Nadnidziański Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Dolina Nidy 

i obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska), 

 przystosowanie wymogów środowiska przyrodniczo-kulturowego w zakresie 

zagospodarowania do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznej, 

Potencjał rekreacyjno-turystyczny  środowiska przyrodniczo-kulturowego wynika z jego 

atrakcyjności i przydatności do pełnienia tej funkcji. Przydatność rekreacyjną można określić  

m.in. przez zabezpieczenie trwałości zasobów środowiska przyrodniczo-kulturowego 

sołectwa oraz przez percepcje (postrzeganie) jego wysokich walorów przyrodniczych 

(ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt, ochrona powierzchniowa) i kulturowych 

(figurki, krzyże przydrożne). Do przydatności należą również walory niematerialne  

o charakterze kulturowym jak: gwara, obyczaje, charakterystyczny sposób zabudowy i in. 

 

10. Środowiskowe predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno- 

przestrzennej 

 

Uwarunkowania ekofizjograficzne są niezbędne do określenia rozpoznania  

i charakterystyki stanu oraz funkcjonowania środowiska dla dalszego wskazania 

przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej tzn. 

wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze, oceny 

przydatności środowiska, polegającej na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla 

różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru. 

 

10.1. Identyfikacja systemu przyrodniczego sołectwa Pasturka (SPS 

Pasturka) 
 

System Przyrodniczy Sołectwa Pasturka (SP Sołectwa Pasturka) jest koncepcją 

opracowaną przede wszystkim na potrzeby zracjonalizowania planowania przestrzennego  
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w sołectwie. System ten został zdefiniowany jako celowo wyodrębniona część sołectwa, 

pełniąca nadrzędne funkcje przyrodnicze (głównie geologiczną, klimatyczną, hydrologiczną  

i biologiczną) oraz podporządkowane  im funkcje pozaprzyrodnicze (np. zabudowy, rekreacji, 

rozwoju usług i produkcji).  

Kształtowanie SP Sołectwa Pasturka musi uwzględniać dwa nawzajem uzupełniające się cele: 

 utrzymanie/ukształtowanie oczekiwanego stanu środowiska przyrodniczego 

pozostającego w równowadze pomiędzy zachodzącymi w nim procesami naturalnych 

przekształceń i wzajemnych relacji, 

 utrzymanie/ukształtowanie oczekiwanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 

System Przyrodniczy Sołectwa Pasturka wyznaczono na podstawie określonych założeń 

przedstawionych na ryc. 1. str. 12.  

W pierwszym etapie określono funkcjonowanie środowiska, a następnie wskazano tereny 

istotne dla funkcjonowania geologicznego, klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego. 

Funkcjonowanie morfodynamiczne ukazuje obieg materii, jednak ma najmniejszy wpływ na 

kształtowanie warunków poziomu jakości życia z tego względu w dalszej części analiz nad 

Systemem Przyrodniczym Sołectwa Pasturka nie było ono szczegółowo analizowane.  

Zdiagnozowana baza informacji dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

umożliwiła określenie różnych wariantów (scenariuszy) kształtowania Systemu 

Przyrodniczego (SP) Sołectwa Pasturka. Właściwości środowiska przyrodniczego, które były 

brane pod uwagę przy wyznaczaniu niniejszego systemu przyrodniczego stanowią: 

 podsystemy klimatyczny, 

 podsystem hydrologiczny, 

 podsystem biologiczny, 

 oraz tereny szczególnie istotne dla występowania dziko żyjącej fauny.  

Wszystkie cechy odnoszono do jednostek przyrodniczo-krajobrazowych uporządkowanych  

w dalszej kolejności w kompleksy przydatności do pełnienia predystynowanych funkcji (np. 

transurbacyjnej,  rolnej,  drobnej aktywności produkcyjnej, składów, magazynów,  

rekreacyjno-turystycznej). 

 

10.2. Kształtowanie środowiska przyrodniczego systemu sołectwa Pasturka 

(SPS Pasturka) 

 

System Przyrodniczy Sołectwa Pasturka przedstawiony na rys. 1 (str. 12) wymaga 

pełnego zabezpieczenia ochrony wszystkich elementów środowiska przyrodniczego oraz 

środowiska kulturowego. Proces ten jest możliwy przez realizację ochrony : powierzchni 

gleby i gruntu, powietrza atmosferycznego, wód oraz świata biotycznego sołectwa. 
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Właściwe kształtowanie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego wymaga 

każdorazowo szczegółowego rozpoznania potencjału przyrodniczego i wskazania zasad jego 

utrzymania, rozwoju i ochrony. Wyczerpująca diagnoza stanu potencjału daję możliwość 

dokonywania dalszej analizy, która ostatecznie kończy się syntetycznym podsumowaniem. 

Efektem jego podsumowania jest wskazanie SPS Pasturka. W systemie tym istnieją liczne 

powiązania i sprzężenia zwrotne. Analizy i syntezy przeprowadzone w ramach niniejszego 

opracowani ekofizjograficznego potwierdzają, że kształtowanie środowiska przyrodniczego 

SP Sołectwa Pasturka wymaga: 

 utrzymania istniejących  ścisłych zależności pomiędzy analizą powiązań przyrodniczych 

a funkcjonowaniem i oceną środowiska, 

 łagodzenia skutków determinowania funkcjonowania poszczególnych elementów 

systemu przez  ograniczenia przyrodniczo-krajobrazowe, formalno-prawne, które 

odnoszą się do wszystkich elementów składowych środowiska a w szczególności do 

analizy walorów krajobrazowych środowiska przestrzennego. 

 podtrzymywania prawidłowego funkcjonowania SP Sołectwa Pasturka jako 

konsekwencji uporządkowania wzajemnych relacji i  powiązań występujących pomiędzy 

komponentami środowiska, 

 ciągłego monitoringu przestrzennego pod kątem funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 

 określanie wzorców, standardów do określania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

niezbędnych dla prawidłowego kształtowania poszczególnych krajobrazów  sołectwa, 

 usankcjonowanie wskazań do zagospodarowania przestrzennego całego sołectwa. 

SP Sołectwa Pasturka w swej strukturze zawiera również tereny przyrodnicze, które 

zostały stosunkowo intensywnie przekształcone antropogenicznie i sukcesywnie poddane 

procesowi rekultywacji i przywrócone ostatecznie  do zamierzonej formy zagospodarowania. 

Kształtowanie środowiska sołectwa w oparciu o zidentyfikowany SP Sołectwa Pasturka 

może odbywać się zgodnie z przyjętym wariantem rozwiązań dla tego terenu. Dla dalszych 

analiz opracowano trzy  warianty rozwiązań w tym zakresie. Warianty  te posiadają  

następujące wyróżniki odpowiadające jego cechom: 

 Wariant 1 – obejmujący równorzędnie wszystkie tereny istotne dla funkcjonowania 

klimatycznego, hydrologicznego, biologicznego,  

 Wariant 2 – proponuje uwzględnienie jednocześnie terenów bardzo istotnych dla 

podsystemu klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego, terenów wzmacniających 

SPG Sołectwa Pasturka dla tych terenów, które pod względem podsystemu klimatycznego  

i jednocześnie hydrologicznego są istotne  –  powierzchniowo zajmuje on znacznie 

mniejsze obszary niż zaproponowany Wariant 1, 

 Wariant 3  –  wariant  uwzględniający zarówno tereny cenne dla dziko żyjącej fauny  

i równocześnie występujące tereny bardzo istotne dla podsystemu klimatycznego, 
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hydrologicznego i biologicznego, za wspomagające elementy systemu uznano te poza już 

wskazanym, które cechuje współwystępowanie podsystemu klimatycznego  

i hydrologicznego.  

Zidentyfikowane scenariusze możliwego rozwoju SP Sołectwa Pasturka zestawiono  

z występowaniem terenów cennych przyrodniczo w nawiązaniu do różnych kryteriów (m.in. 

cenność siedlisk) i z istniejącym zagospodarowaniem, co pozwoliło wybrać wariant optymalny 

– taki  aby był realny do wdrożenia ze względu na obecne zagospodarowanie, a jednocześnie 

pozwoliłby zachować najcenniejsze tereny ze względu na funkcjonowanie środowiska 

przyrodniczego. Optymalny do zastosowania dla sołectwa Pasturka okazał się wariant 3, który 

zawiera tereny bardzo istotne dla wszystkich trzech podsystemów a jednocześnie obejmuje 

tereny cenne dla dziko żyjącej fauny, również takie, które znalazły się poza wspomnianymi 

obszarami kluczowymi.  

Struktura przestrzenna sołectwa Pasturka posiada średnie uporządkowanie elementów 

przestrzennych. Główną osią kompozycyjną przyrodniczego systemu przestrzennego jest 

dolina Nidy, która determinuje charakter rozwoju przestrzennego sołectwa i stanowi 

najważniejszy element właściwe warunki przewietrzania dla obszaru sołectwa i terenów 

sąsiednich. Nida gwarantuje również spowalnianie obiegu wody w sołectwie, co łagodzi 

skutki pojawiających się coraz dłuższych symptomów susz meteorologicznych w Polsce. 

Przylegające do terenów zabudowy tereny otwarte mogą w trakcie rozwoju sołectwa ulec 

ograniczeniu, stąd konieczne jest zachowanie powiązań przyrodniczych pomiędzy nimi  

a zewnętrznymi elementami systemu. 

 

11. Przydatność środowiska dla różnych form zagospodarowania  

i użytkowania  terenu 

Przydatność środowiska dla różnych form zagospodarowania i użytkowania terenu 

wynika z jego zasobów i ich wykorzystania oraz potrzeb społecznych. 

 

11.1. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania środowiska a kierunki 

kształtowania środowiska 

Na podstawie oceny potencjału ekofizjograficznego obszaru sołectwa Pasturka 

wskazano następujące tereny przestrzenne (kompleksy przestrzenne), które porządkują ład 

przestrzenny sołectwa: 

 kompleksy osadnicze i infrastrukturalne, 

 kompleksy rolnicze, 

 kompleksy produkcyjne i usługowe, 

 kompleksy turystyczno-rekreacyjne, 
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 kompleksy Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

 

Kompleksy osadnicze i infrastrukturalne 

Rozwój osadnictwa wymaga spełnienia odpowiednich kryteriów lokalizacyjnych, w tym 

przede wszystkich odpowiednich wymagań gruntowych (str. 38-39). 

W nawiązaniu do powyższego sołectwie Pasturka posiada wystarczając rezerwy przestrzenne 

pod rozwój osadnictwa. Ze względów krajobrazowych i kulturowych niezbędne jest 

opracowanie standardów urbanistycznych dla zabudowy w sołectwie Pasturka. Aktualnie 

brak jest wyraźnej zgodności architektonicznej wskazującej na ujednolicenie estetyki 

wizualnej zabudowy i wypracowanie ujednolicenia urbanistycznego. 

Pod względem infrastruktury sołectwo Pasturka posiada wystarczające zabezpieczenie w tym 

zakresie. Ewentualnie do uzupełniania pozostaje zbiorcza sieć kanalizacyjna w terenach 

sołectwa, które jej nie posiadają oraz sieć gazownicza.  

 

Kompleksy rolnicze 

    Najważniejszym elementem rozwoju rolnictwa jest potencjał agroekologiczny 

mierzony  potencjałem użytkowy gleb,  który został omówiony szczegółowo na str. 33-36 

opracowania. Bardzo wysoki potencjał agroekologiczny posiada 70% terenów rolnych 

sołectwa. Polityka przestrzenna w zakresie utrzymania i ochrony gruntów rolnych opiera się 

na następujących zasadach kształtowania krajobrazu rolnego sołectwa: 

 maksymalnym zachowaniu w użytkowaniu rolniczym gleb najlepszych klas 

bonitacyjnych, 

 kształtowanie systemu krajobrazu rolniczego w celu  utrzymania lub wzrostu jego 

różnorodności biologicznej, 

 w sposób stymulujący, przez różnicowanie warunków siedliskowych roślin  

i warunków ostojowych dla powiększającej się liczby gatunków zwierząt na 

przekształcanie niezagospodarowanych terenów rolnych o klasie bonitacyjnej gleb V i VI  

w na zadrzewienia śródpolne, zalesienia, drobne zbiorniki wodne itp. 

 zachowanie tradycyjnej gospodarki łąkowej w dolinach rzek, a zwłaszcza nie 

zastępowanie półnaturalnych łąk przez pola i intensywne użytki zielone, które  

ze względu na sposób uprawy prowadzą do eutrofizacji i innych zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych, 

 ochronie gleb organicznych (gleby mułowe, murszowe, murszowate i torfowe), głównie 

pod użytkami zielonymi, występujących w dnach dolin i obniżeń terenowych, 

 skutecznym ograniczeniu  dewastacji i niekorzystnych zmian stosunków wodnych 

(przesuszenia, nadmierne uwilgotnienie), 
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 ochrona torfowisk w kompleksach pól uprawnych przez ograniczenie odwodnień  

i zapobieganie ich  eutrofizacji, 

 unikanie nadmiernych melioracji lub odstąpienie od zaniechania osuszania łąk  

i podtopień, 

 zachowaniu enklaw zadrzewień i zakrzewień śródpolnych jako ważnego elementu 

lokalnego układu powiązań ekologicznych, w tym wszelkiej, naturalnej sukcesji roślinnej 

(głównie brzozy), jako wstępnego etapu dolesień planowych oraz pozostałej 

bioróżnorodności, 

 pozostawianie na terenach użytkowanych rolniczo nieprzeorywanych pasów gruntu 

wokół wszelkiego typu mokradeł i oczek wodnych w celu umożliwienia rozwoju 

półnaturalnych zbiorowisk roślinnych zakrzaczeń, szuwarów, roślinności bagiennej, 

 nie rozpraszaniu zabudowy, wyłączenie spod zabudowy terenów gleb chronionych,  

w tym również gleb organicznych, 

 tworzenie naturalnych barier  biologicznych/ekologicznych  zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń migrujących w wodzie oraz powstawaniu erozji 

wodnej i eolicznej, 

 ochronie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wraz z  dążeniem do ich większego 

udziału powierzchniowego, głównie przez dopuszczenie do spontanicznego rozwoju 

drzew i krzewów na miedzach śródpolnych, wokół oczek wodnych i innych miejsc 

wyłączonych z wykorzystania rolniczego, 

 rekultywacji niewielkich terenów zdewastowanych przy zachowaniu kształtowania 

zróżnicowanych warunków środowiskowych (głównie kierunek rekultywacji: 

fitomelioracyjny i krajobrazowy). 

Rozwój rolnictwa w sołectwie Pasturka powinien mieć charakter wielokierunkowy  

z priorytetem rozwojowym nakierowanym na produkcję upraw ekologicznych. Należy 

większą uwagę zwrócić na produkcje sadowniczą, produkcję owoców miękkich, warzyw  

i ziół. Równolegle należy rozwijać lokalne przetwórstwo owocowo-warzywne. Należy 

stworzyć listę spożywczych produktów regionalnych i zorganizować rynek ich dystrybucji.  

 

Kompleksy produkcyjne i usługowe 

Na terenie sołectwie Pasturka występują dwa kompleksy terenów drobnej aktywności 

gospodarczej, składów i magazynów oraz terenów usług, których zasięg przestrzenny jest 

ograniczony działania w obrębie własnej posesji. Działania te nie wywołują uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 
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Kompleksy turystyczno-rekreacyjne 

Głównym walorem turystycznym  obszaru sołectwa Pasturka  jest potencjał 

przyrodniczy dużej rzeki Nidy. W oparciu o ten potencjał mogą być w sołectwie rozwinięte 

różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa, łowiectwo, 

wędkarstwo. Rozwój turystyki na terenie sołectwa Pasturka znajduje się w początkowej fazie 

rozwoju. Przykładem są rozpoczęte pojedyncze działania, które stanowią uzupełnieni 

budżetów gospodarstw domowych. Dlatego przez pryzmat pojedynczych działań, trudno 

dokonywać oceny istniejącego stanu rozwoju turystycznego w sołectwie. O fakcie rozwoju  

w kierunku wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego potencjału przestrzennego sołectwa 

Pasturka świadczą działania w obszarach sąsiednich zmierzające do rozwoju turystyki.  

Należy wskazać, iż rozwój turystyki i rekreacji w sołectwie Pasturka powinien pójść  

w kierunku rozwoju: 

 turystyki wiejskiej (agroturystyki), 

 turystyki rekreacyjnej (sobotnio-niedzielna), 

 turystyki krajoznawczej związana jest z formami ochrony przyrody występującymi na 

terenie sołectwa, 

 turystyki specjalistycznej (turystyka ornitologiczna, turystyka wędkarska, turystyka 

rowerowa, turystyka lecznicza i in.), 

W opracowaniach planistycznych sołectwie Pasturka konieczne jest odpowiednie 

kontrolowanie procesu zainwestowania rekreacyjnego m.in. poprzez uwzględnienie  

w dokumentacji planistycznej  następujących zagadnień: 

  tereny nowego zainwestowania powinny spełniać wszelkie normy ochrony środowiska  

w zakresie infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa, proekologiczne 

źródła pozyskiwania ciepła do CO w celu ograniczenia emisji niskiej przede wszystkim  

z gospodarstw domowych), 

 lokalizowanie obiektów agroturystycznych i turystycznych na terenach istniejącej 

zabudowy w celu unikania jej rozpraszania, 

 wykorzystanie  wysokich standardów zabudowy i odpowiednich dla specyfiki regionu 

rozwiązań architektonicznych, 

 podniesienie estetyki  zieleni w nowo lokalizowanych obiektach, 

 dążenie w zagospodarowaniu turystycznym dla obiektów ogólnodostępnych, 

 niedopuszczenie do nadmiernego obciążenia turystycznego środowiska przyrodniczego,  

a tym samym do jego utraty wartości  i dewaloryzacji leżących u podstaw rozwoju 

funkcji turystycznej). 
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Kompleksy odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Kraje Członkowskie, w tym również Polska do roku 2020 zobowiązane są rocznie 

wykorzystywać w 15% energię z OZE (dyrektywa 2009/28/WE). Aktualnie w Polsce 

wykorzystuje się rocznie 49,7% energii odnawialnej z biomasy stałej, 33,4% z energii wody, 

13,% z energii wiatru i 3,9% z energii biogazu. 

Odnawialne źródła energii (OZE) w obszarze sołectwa Pasturka mogą być zlokalizowane 

w całej przestrzeni planistycznej sołectwa spełniającej uwarunkowania w tym zakresie na 

podstawie przepisów odrębnych. Mogą one mieć charakter punktowy i rozdrobniony.  

W takim przypadku w  dokumentacji planistycznej nie ma potrzeby wyznaczania specjalnych 

terenów pod wykorzystanie na lokalizację OZE. 

 Energetyka OZE na terenie sołectwa Pasturka może być wykorzystana w następujących jej 

formach:  

 energia wodna – uzależniona  jest od kąta spadku koryta rzeki oraz przepływów wody  

w tym korycie. Potencjał energetyczny w naszym kraju jest wykorzystany  

w ok.41%. Sołectwo Pasturka jest terenem nizinnym stąd podstawowe trudności  

z wykorzystaniem tej energii, 

 energia geotermalna pozyskiwana z wnętrza Ziemi. Według szacunków wody 

geotermalne znajdują się pod powierzchnia 80% naszego kraju a ich wykorzystanie jako 

OZE wynosi ok. 12%. W sołectwie Pasturka jest duże prawdopodobieństwo dowiercenia 

się do tych wód, 

 energia słoneczna, w tym fotowoltaiki jest najbardziej taniejącą energią pochodzącą  

z OZE, problemem  jest nierównomierne nasłonecznienie naszego kraju. W ciągu roku 

80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno-letnie.  

W sołectwie Pasturka na terenie całego sołectwa można lokalizować tego typu obiekty,  

 energia biomasy wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji energii cieplnej dla 

obiektów o małej i średniej mocy z: odpadów rolniczych, upraw energetycznych, 

biogazu, drewna i jego odpadów. Całe sołectwo ma bardzo duży potencjał upraw 

biomasowych, 

 energia wiatru wymagająca dobrych uwarunkowań aerodynamicznych, ale niosąca 

wspomniane powyżej ograniczenia lokalizacyjne (hałas, pole magnetyczne, infradźwięki, 

migotanie cieni). Do posadowienia masztu wiatraka potrzeba od 1000 do 4000 m
2
 

obszaru. Instalacje do 40 kW są zwolnione z opłat za przyłączenie instalacji do 

najbliższego głównego punktu zasilania (GPZ). Ze względu na uciążliwości wywoływane 

przez ten typ pozyskiwania OZE oraz trwałe uszkodzenie substancji krajobrazowej 

proponuje się wprowadzenie zakazu lokalizacji energetyki wiatrowej w sołectwie 

polegającej na budowie masztów i farm wiatrowych. W sołectwie Pasturka brak 

możliwości wskazań terenów pod posadowienie farm wiatrowych  

z powodu braku rezerw na tego typu inwestycje w przestrzeni planistycznej sołectwa. 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

122 
 

Raport z badania możliwości rozwoju energetyki wiatrowej… sporządzony dla obszaru 

województwa świętokrzyskiego wskazuje, że tereny sołectwa Pasturka stanowią obszar 

najwyższego i podwyższonego ryzyka dla lokalizowania farm wiatrowych ze względu na 

uwarunkowania ornitologiczne. 

 

11.2.  Wskazania do zagospodarowania przestrzennego wynikające  

z ograniczeń formalno-prawnych 

Prawne formy ochrony zasobów użytkowych  środowiska przyrodniczego  dotyczą 

ochrony zasobów glebowych oraz zasobów leśnych. 

  

Zasoby glebowe i leśne 

        Zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1161): 

(…) Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

wymagające zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym w trybie określonym w przepisach  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (…) 

 2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:  

1)
3
 gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga  uzyskania zgody ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,  

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa –  wymaga uzyskania zgody 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  lub upoważnionej przez 

niego osoby,  

3) (uchylony),  

4) (uchylony),  

5) pozostałych gruntów leśnych  

–  wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby 

rolniczej.  

2a.
5)  

Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie 

na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli 

grunty te spełniają łącznie następujące warunki:  

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwanej części gruntu zawiera się w obszarze 

zwartej zabudowy;  

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);  
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3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 

1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);  

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy 

stanowią kilka odrębnych części,  

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) (…). 

 

Lasy ochronne 

Na terenie sołectwa Pasturka nie występują lasy ochronne  (glebo- i wodochronne oraz 

inne formy ochrony w tym również drzewostany nasienne wyłączone) określone  

w rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich 

gospodarki leśnej (Dz. U. 1992 nr 67 poz. 337). Ochrona terenów leśnych stanowiących 

własność Skarbu Państwa i zarządzanie nimi jest prowadzone przez Nadleśnictwo Pińczów 

zgodnie z Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na okres 01.01.2013 do 

31.12.2022.  Natomiast pozostałe obszary leśne sołectwa nie stanowiące własności Skarbu 

Państwa pozostają pod zarządem Starosty Pińczowskiego. 

 

Zagrożenie powodziowe 

 Ukształtowanie rzeźby sołectwa Pasturka oraz  jego sieć hydrograficzna powodują, że 

na terenie sołectwa możemy mieć do czynienia z następującymi źródłami zagrożenia 

powodziowego: 

 zagrożeniem podtopieniami spowodowanymi ekstremalnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, 

 zagrożeniem podtopieniami od wysokiego stanu wody na rzece Nidzie, 

Jak już wcześniej wspominano (str. 47) w odniesieniu do zagrożenia powodziowego 

wskazane zostały tereny, które obejmują obszary: 

 zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 10 lat 

(Q10%) według map zagrożenia powodziowego będących w posiadaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 

lat (Q1%) według map zagrożenia powodziowego będących w posiadaniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 500 

lat (Q0,2%) według map zagrożenia powodziowego będących w posiadaniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
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Wskazania powyższe są zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo wodne z dnia 

18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).  

Dla terenów potencjalnego zagrożenia powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakaz lokalizowania 

inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania. Dla obszaru sołectwa Pasturka nie 

wprowadzono  powyższych zakazów dla obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Do działań  mających zapewnić  ograniczenie skutków  zagrożenia powodziowego  

w obszarze sołectwa należy: 

 ocena właściwości form zagospodarowania przestrzennego wskazanych w obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z Analizą programu inwestycyjnego  

w zlewni Nidy. 

 zwiększanie retencji terenu sołectwa poprzez budowę małych zbiorników wodnych oraz 

zwiększenie zalesienia szczególnie terenów z V klasą bonitacyjną gleb, 

 ograniczanie zabudowy na terenach zalewowych zgodnie z mpzp sołectwa Pasturka  

w gminie Pińczów. 

Gmina Pińczów  posiada operat przeciwpowodziowy włączony do Gminnego Planu 

Zarządzania Kryzysowego. 

 

Prawo ochrony przyrody 

Prawo ochrony przyrody odnosi się do prowadzenia zarządzenia środowiskiem  

w sołectwie zgodnie z zapewnieniem ochrony dla wszystkich obiektów przyrodniczych 

objętych ochroną prawną. Tereny cenne przyrodniczo i  objęte ochroną prawną mają swoje 

umocowanie w odpowiednich aktach prawnych odnoszących się m. in. do zasady ich 

zagospodarowania i mających na celu ochronę ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

stanowiących podstawę polityki przestrzennej m. in. w stosunku do:  

 obszaru Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Nidy (PLB260001), 

 obszaru Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003), 

 całego obszaru sołectwa położonego w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym,  

 gatunkowej ochrony roślin, grzybów i zwierząt.  

Polityka przestrzenna uwzględniająca stan i zachowanie najcenniejszych przyrodniczo 

obiektów jest skutecznym narzędziem prowadzenia zrównoważonego rozwoju 

przestrzennego w sołectwie Pasturka, którego priorytetem jest utrzymanie i kształtowanie 

ładu przestrzennego. 
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Ochrona zasobów kulturowych  
 

Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne wymienione tab. 11, 

oznaczone na ryc. 28. Mając na względzie zachowanie tożsamości kulturowej sołectwa i jego 

historycznego dziedzictwa w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych ustala się 

następujące działania mające na celu ochronę nierozpoznanych cennych zasobów 

kulturowych:  

 dopuszcza się prowadzenie działań inwestycyjnych lub prac ziemnych, a także 

podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania 

terenu w granicach stanowisk archeologicznych, 

 nakaz ochrony zabytków archeologicznych w obrębie stanowisk archeologicznych oraz 

związanych z nimi nawarstwień kulturowych w przypadku podejmowania działań 

inwestycyjnych lub prac ziemnych, a także w przypadku podejmowania działań 

zmierzających do zmiany zagospodarowania terenów w granicach stanowisk, które mogą 

doprowadzić do zniszczenia lub naruszenia zabytków archeologicznych, poprzez 

obowiązek:  

a) uzgadniania z właściwym organem ds. ochrony zabytków zasad i sposobów ochrony 

zabytków archeologicznych w obrębie wskazanych w planie stanowisk 

archeologicznych,  

b) zapewnienia warunków do prowadzenia stosownych badań archeologicznych  

w zakresie wskazanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

 zakaz dokonywania przekształceń, bądź użytkowania gruntów w granicach stanowisk 

archeologicznych w sposób powodujący degradację wartości naukowej, kulturowej 

zabytków archeologicznych. 

Natomiast w zakresie ochrony zasobów kulturowych – przydrożnych obiektów kultu 

religijnego kapliczek, krzyży i figur należy dokonać następujących ustaleń: 

 utrzymuje się obiekty z zachowaniem ich substancji, typu ikonograficznego, detali 

architektonicznych i cech stylowych, 

 zakazuje się przekształcania obiektów w sposób powodujący obniżenie ich wartości 

artystycznych, historycznych i naukowych, 

 wszelkie prace inwestycyjne, projektowane w bezpośrednim otoczeniu obiektów powinny 

uwzględniać właściwe ich zachowanie i ekspozycję. 
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12. Podsumowanie 

Podstawowym zaleceniem dla planowania przestrzennego w sołectwie Pasturka jest 

zrównoważony rozwój gospodarczo-osiedleńczy i turystyczno-rekreacyjny oparty na 

ekologicznym rolnictwie, wykorzystaniu walorów środowiska przyrodniczego, walorów 

krajobrazowych oraz rozwoju nieuciążliwych usług. Niniejsze wskazanie jest wynikiem 

szczegółowej analizy SPS Pasturka oraz uwarunkowań historycznych i kulturowych, które 

odcisnęły swoje piętno na strukturze przestrzennej sołectwa kształtowanej przez ostatnie 

sześć wieków. Wszystkie wskazane działania miały na celu zdiagnozowanie potencjału 

przestrzennego sołectwa Pasturka na potrzeby optymalizacji zrównoważonego planowania  

i zagospodarowania przestrzennego sołectwa.  

Sołectwo Pasturka należy do obszarów o niewykorzystanym potencjale środowiskowym 

(przyrodniczym i kulturowym). Jej stan zaawansowania rozwojowego i poziom jakości życia 

mieszkańców wynika z uwarunkowań funkcjonowania sołectwa w relacjach z otoczeniem 

zewnętrznym, głównie miastem Pińczowem. Brak wykorzystania walorów przyrodniczych 

sołectwa dla potrzeb rozwoju agroturystyki i rekreacji czy też pozyskiwania energii 

odnawialnej m. in. z ogniw fotowoltaicznych w celu ograniczenia emisji niskiej pochodzącej 

z gospodarstw domowych rzutuje na zmniejszenie tempa rozwoju sołectwa.  

Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy przestrzennej wskazują na potrzebę :   

 przygotowania kreatywnego planu odnowy sołectwa na potrzeby jego rozwoju  

w perspektywie rozwojowej 20-30 lat, 

 intensyfikacji rozwoju sołectwa Pasturka opartego na jego potencjale przyrodniczo-

kulturowym, 

 intensyfikacji rozwoju sołectwa Pasturka opartego na jego potencjale rolnictwa 

ekologicznego i lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem owocowo-

warzywnym, 

 wykreowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej ponad 600-letniej Pasturki – 

Małej Ojczyzny Ziemi Pińczowskiej przez społeczność lokalną przy jednoczesnym 

zwiększeniu jej aktywności i partycypacji działań związanych z szeroko rozumianą 

odnową miejscowości, 

 intensyfikacji wykorzystania przestrzeni publicznej sołectwa w celu poprawy integracji 

społecznej stosunkowo młodej i intensywnie rozwijającej się pod względem 

osiedleńczym społeczności wiejskiej, 

 edukowania w zakresie możliwości wielofunkcyjnego rozwoju sołectwa w oparciu  

o różnorodny a nie wykorzystany dotychczas, potencjał rozwojowy we współpracy   

z gminą Pińczów i innymi instytucjami wspierającymi. 
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15. Dokumentacja fotograficzna –  załącznik 2 

  
Fot. 1. Najdalej na północ wysunięty budynek 

mieszkalny jednorodzinny  wsi Pasturka (2 MN)                     
                                      Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 2. Północna część zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wsi Pasturka  (2 MNU)          
                                         Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – 

północna część wsi  Pasturka  (2 MNU)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 4. Najdalej wysunięty na północ budynek wsi  

Pasturka  (2 MNU)           Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 5. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 

północna część wsi  Pasturka  (2 MNU)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 6. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wzdłuż drogi wewnętrznej – północna część wsi  

Pasturka  (3 KDW)         Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 7. Niezabudowana część terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – północna część 

wsi  Pasturka  (2 MN)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 8. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 

północna część wsi  Pasturka  (2 MN)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 9. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

i terenu drobnej aktywności produkcyjnej, 

składów i magazynów (1 PA) wzdłuż drogi 

wewnętrznej – północna część wsi  Pasturka  (3 

KDW)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 10. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej DW 767 – wieś  Pasturka  (8 RMN)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  

Fot. 11. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej DW 767 – wieś  Pasturka  (8 

RMN)                               Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 12. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej DW 767 – wieś  Pasturka  (8 RMN)                            
                                             Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 13. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 767 – wieś  Pasturka w tle panorama Garbu 

Pińczowskiego  (8 RMN)                            
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  

  
Fot. 14. Teren zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej jednorodzinnej (7 RMN) 

położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 

Nr 0070 Pasturka – Łatanice (1 KDZ) i drogi 

gminnej (1 KDD) – wieś  Pasturka 
                                      Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 15. Teren zabudowy zagrodowej i mieszka-

niowej jednorodzinnej (7 RMN) oraz  teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-

dowy usługowej (1 MNU)  położony wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 0070 Pasturka – Łatanice (1 KDZ) 

– wieś  Pasturka 
                                      Fot. M. Strzyż, 2018-04-28.. 

  
Fot. 16. Teren zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej jednorodzinnej (6 i 7 RMN) 

położony przy drodze wewnętrznej (8 KDW) – 

wieś  Pasturka 
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05.  

Fot. 17. Teren zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej jednorodzinnej (7 RMN) 

położony przy drodze gminnej (1 KDD) – wieś  

Pasturka 
                                             Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 18. Teren zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej jednorodzinnej (9 RMN) 

położony przy drodze gminnej (1 KDD) – wieś  

Pasturka                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 19. Teren zabudowy zagrodowej i mieszka-

niowej jednorodzinnej (9 RMN) na tle Garbu 

Pińczowskiego – wieś  Pasturka                            
                                         Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 20. Pojedyncza, rozproszona zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w terenie 

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej – przysiółek Pasturka Krzywda  

(12 RMN)                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05.  

Fot. 21. Zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 

jednorodzinna wzdłuż drogi gminnej – przysiółek 

Pasturka Krzywda  (12 RMN)                            
                                             Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 22. Pojedyncza, rozproszona zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w terenie zabudo-

wy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 

– przysiółek Pasturka Krzywda  (12 RMN)     
Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 23. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej – wieś Pasturka (15 RMN)    
                                             Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 24. Zabudowa zagrodowa  – wieś Pasturka 

(1 RM)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 25. Zabudowa zagrodowa w otoczeniu tere-

nów rolniczych (4 i 5 R)  – wieś Pasturka (1 RM)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 26. Zabudowa zagrodowa w otoczeniu tere-

nów rolniczych (4 i 5 R)  – wieś Pasturka (15 

RMN)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 27. Zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 

jednorodzinna na tle Garbu Pińczowskiego (15 

RMN)  – wieś Pasturka (1 RM)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 28. Widok na północno-wschodnią część 

Pińczowa z południowego punktu widokowego 

sołectwa Pasturka                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 29. Fragment panoramy widokowej widzianej 

z południowej części sołectwa Pasturka –  

w pierwszym planie tereny rolne (5 R) z 

charakterystyczną dla Ponidzia drogą polną oraz 

zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednoro-

dzinna   (15 i 16  RMN)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

Fot. 1-29. Strefa osadnicza sołectwa Pasturka 
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Fot. 30. Tereny rolnicze północnej części 

sołectwa Pasturka  (1 R)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 31. Tereny rolnicze południowej części 

sołectwa Pasturka                                                  
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 32. Tereny rolnicze (1 R) i tereny pod 

zalesienie (2 ZLZ) północnej części sołectwa 

Pasturka na tle Garbu Pińczowskiego                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 33. Tereny rolnicze północnej części sołectwa 

Pasturka  (1 R)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 34. Tereny rolnicze wschodniej części 

sołectwa Pasturka  (2 R)  widziane od strony drogi 

powiatowej (1 KDZ)        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 35. Tereny rolnicze północnej części sołectwa 

Pasturka  (1 R)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 36. Tereny zieleni łąkowej środkowo-

zachodniej części sołectwa Pasturka  (1 ZŁ)  
widziane od strony drogi powiatowej 

 (1 KDZ)                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 37. Tereny rolnicze środkowej części sołectwa 

Pasturka  (2 R)  widziane od strony drogi powiatowej 

 (1 KDZ)                            Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 38. Tereny rolnicze (4 i 5 R) południowo- 

wschodniej części sołectwa Pasturka w części 

horyzontalnej widoczne miejsce punktu 

widokowego                  Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 39. Tereny rolnicze (4 R) środkowej części 

sołectwa Pasturka na horyzoncie widoczny Las 

Pasturski na Garbie Pińczowskim                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28.. 

  
Fot. 40. Tereny zieleni łąkowej (1 ZŁ) w 

środkowej części sołectwa Pasturka                                               

                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 41. Urodzajne tereny rolnicze (5 R) i tereny 

zieleni łąkowej (2 ZŁ) południowej  części 

sołectwa Pasturka  
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 42. Tereny zieleni łąkowej (1 ZŁ) położone 

na zachód od drogi powiatowej 0070 ( 1 KDZ) – 

środkowa część sołectwa Pasturka                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 43. Urodzajne grunty rolne terenu rolniczego 

(4 R) środkowej część sołectwa Pasturka                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28.. 

  
Fot. 44. Urodzajne grunty rolne terenu 

rolniczego (5 R) południowej część sołectwa 

Pasturka                       Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 45. Urodzajne grunty rolne terenu rolniczego 

(4 R) środkowej część sołectwa Pasturka                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 46. Urodzajne grunty rolne terenu 

rolniczego (4 R) środkowej część sołectwa 

Pasturka                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 47. Urodzajne grunty rolne terenu rolniczego 

(5 R) południowej część sołectwa Pasturka                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 48. Rzadko współcześnie spotykana, 

niewielka hodowla koni pociągowych – teren 

zabudowy zagrodowej i mieszkalnej jednoro-

dzinnej (4 RMN) wieś Pasturka, widok od 

strony drogi gminnej (1KDD)                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 49. Wiata dla hodowanych koni – teren 

zabudowy zagrodowej i mieszkalnej jednorodzin-

nej (15 RMN) wsi Pasturka widziany z połud-

niowego punktu widokowego sołectwa                                                
                                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

Fot. 30-49. Strefa rolnicza sołectwa Pasturka 
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Fot. 50. Figura przydrożna NMB z 1924 r. 

wykonana z kamienia i posadowiona na 

postumencie z cokołem, w postumencie dwie 

mniejsze rzeźby: przybitego do krzyża łaciń-

skiego Chrystusa (krucyfiks) oraz św. Jana 
Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 51. Figura przydrożna NMB zlokalizowana 

przy drodze wojewódzkiej DW 767 (KDG) na 

działce nr 174 obręb Pasturka gmina Pińczów 

(8 RMN)  
Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 52. Unikatowa ekspozycja krajobrazowa 

figury NMP z 1924 r. charakterystyczna dla 

Ponidzia i  zasługująca na miano krajobrazu 

priorytetowego  
Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 53. Krajobraz widziany z drogi – unikatowa  

ekspozycja krajobrazowa figury NMP we wsi 

Pasturka  
Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 54. Dysharmonijne otoczenie figury NMP 

przy drodze wojewódzkiej nr 767 (1 KDG) – 

reklama bilbordowa   
Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 55. Krajobraz widziany z drogi – unikatowa  

ekspozycja krajobrazowa figury NMP we wsi 

Pasturka zaburzona dysharmonią reklamy 

przydrożnej  
Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 59. Krzyż przydrożny (krucyfiks)  ufundowany 

 w 1854 r., jako wotum dziękczynne przez małżonków 

Małgorzatę  i  Andrzeja Ściana – wieś Pasturka przy 

drodze powiatowej (070T)   Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 56. Dysharmonijne otoczenie krucyfiksa 
Fot. M. Strzyż, 2018-04-28.  

 

 
 

Fot. 57. Przydrożny krucyfiks z 1854 roku 
Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

 
 

Fot. 58. Dysharmonijne otoczenie krucyfiksa 
Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 50-59. Strefa potencjału ekologicznego – walory kulturowe o różnym stopniu 

wartości – wieś Pasturka 
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Fot. 60. Fragment niewielkiej powierzchni lasu 

łęgowego na południowozachodnim skraju Lasu 

Pasturskiego (1 ZL)    Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 61. Fragment powierzchni łęgowej na połud-

niowo-zachodnim skraju Lasu Pasturskiego  

(1 ZL)  Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 62. Młodnik sosnowy w sąsiedztwie Lasu 

Pasturskiego (2 ZLZ)  Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 63. Niewielka pasieka w młodniku sosnowym 

(2 ZLZ)        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

 

 

 

 
 

Fot. 66. Porosty – złotorost ścienny (Xanthoria 

parietina) – biowskaźnik  zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego – Las Pasturski (fot. 

62)   
Fot. M. Strzyż,  2018-02-05. 

Fot. 64. Las Pasturski(1 ZL) Fot. 2018-02-05. 

 
Fot. 65. Fragment Lasu Pasturskiego porastające-

go wydmę (1 ZL)   Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 67. Fragment zimowego Lasu Pasturskiego (1 

ZL)   – droga leśna biegnąca w kierunku północ-

nym – obszar Natura 2000 Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk  Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 68. Fragment wiosennego Lasu Pasturskiego  

(1 ZL) – droga leśna biegnąca w kierunku 

północnym – obszar Natura 2000 Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 69. Obrzeże południowe Lasu Pasturskiego  

przedzielone droga polną – granica obszaru 

Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 70. Obrzeże południowe Lasu Pasturskiego  

i terenu do zalesienia (1ZL i 2ZLZ) przedzielone 

droga polną  o przebiegu zbliżonym do południko 

-wego 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 71. Dolina Nidy – północno-zachodnie 

sąsiedztwo obszaru sołectwa Pasturka – widok  

z północno-wschodniego punktu widokowego  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 72. Dolina Nidy – przybliżony widok  

z północno-wschodniego punktu widokowego 

sołectwa  Pasturka        Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 73. Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja 

Nidziańska (PLH260003) – południowo-

wschodnia część sołectwa Pasturka  

 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 74. Tereny sąsiednie  do Obszaru Ochrony 

Siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003) – 

południowo-wschodnia część sołectwa Pasturka   
                                           

Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 75. Tereny pod zalesienie (2 ZLZ) i tereny 

rolnicze (1 R) na południe od Lasu Pasturskiego  

– tereny graniczne obszaru Natura 2000 Specjal-

nego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziań- 

ska (PLH260003)  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 76. Tereny pod zalesienie (2 ZLZ) i tereny 

rolnicze (1 R) z obszaru fot. 73 – widok późną 

wiosną  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 77. Tereny pod zalesienie (2 ZLZ) i tereny 

rolnicze (1 R) na południe od Lasu Pasturskiego  

– tereny graniczne obszaru Natura 2000 Specjal-

nego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja 

Nidziańska (PLH260003) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 78. Tereny pod zalesienie (2 ZLZ) i tereny 

rolnicze (1 R) na południowyzachód od Lasu 

Pasturskiego – tereny graniczne obszaru Natura 

2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 

Ostoja Nidziańska (PLH260003) 

  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 79. Obrzeże południowe Lasu Pasturskiego  

przedzielone droga polną – granica obszaru 

Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 80. Teren pod zalesienie (2 ZLZ) położony  

na południowywschód  od Lasu Pasturskiego  

(1 ZL) leżący w obszarze Natura 2000 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja 

Nidziańska (PLH260003) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 81. Obrzeże południowe lasu łęgowego  

(8 ZL) w tarasie zalewowej Nidy – teren 

szczególnego zagrożenia powodzią w obszarze 

Natura 2000 SOOS Ostoja Nidziańska 

(PLH260003)  i obszar Natura 2000 OSO 

Ptaków Dolina Nidy (PLB260003) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 82. Teren głównego Południowo-

Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina 

Nidy w obszarze Natura 2000 Ostoja Nidziańska 

(PLH 260003)  i obszar Natura 2000 OSO 

Ptaków Dolina Nidy (PLB260001) 
                                           Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 
Fot. 83. Rolniczy krajobraz Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Pasturka na tle 

Garbu Pińczowskiego z charakterystyczną rzeźbą kredowo-czwartorzędową Ponidzia, w ostatnich 

promieniach zachodzącego słońca miesiąca lutego                                           Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 84. Obrzeże południowe zabudowy 

zagrodowej i mieszkalnej jednorodzinnej – 

przykład intensywnej emisji niskiej pochodzącej 

z gospodarstw domowych sołectwa 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 85. Enklawa łęgowa w tarasie zalewowej 

Nidy – obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska 

(PLH 260003),  obszar Natura 2000 OSO Ptaków 

Dolina Nidy (PLB260001) i obszarze głównego 

Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicz -

nego Dolina Nidy     Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 86. Rów melioracyjny w terenie zieleni 

łąkowej (1 ZŁ) – obszar głównego Południowo-

Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina 

Nidy                               Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 87. Tarasa zalewowa Nidy – granica obszaru 

Natura 2000 OSO Ptaków Dolina Nidy 

(PLB260001) przy drodze powiatowej 0070  

(1 KDZ)                           Fot. M. Strzyż, 2018-04-28.                                     

  
Fot. 88. Granica obszaru Natura 2000 OSO 

Ptaków Dolina Nidy (PLB260001) przy drodze 

powiatowej 0070 (1 KDZ) 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 89.Granica obszaru Natura 2000 Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) w zachodniej części sołectwa – 

zachodnia granica terenu 1 i 2 RMN 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 90. Tarasa zalewowa Nidy – obszar prawnie 

chroniony i obszar korytarzy ekologicznych tzw. 

obszar przewietrzania  Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

                                           

Fot. 91. Tarasa zalewowa Nidy – obszar prawnie 

chroniony i obszar przewietrzania z enklawami 

łęgowymi                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

                                           

  
Fot. 92. Obszar  Natura 2000 Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) i obszar Natura 2000 Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Nidy 

(PLB260001) oraz obszar Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego i głównego Południowo-

Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina 

Nidy oraz lokalnego korytarza ekologicznego 

Ciek Bogucanki        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

                                           

Fot. 93. Obszar  Natura 2000 Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Ostoja Nidziańska 

(PLH260003) i obszar Natura 2000 Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Nidy 

(PLB260001) oraz obszar Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego i głównego Południowo-

Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina 

Nidy oraz lokalnego korytarza ekologicznego 

Ciek Bogucanki          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

                                           

  
Fot. 94. Tarasa zalewowa Nidy zimą – obszar 

prawnie chroniony – południowe obrzeże 

sołectwa Pasturka          Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

                                           

Fot. 95. Tarasa zalewowa Nidy zimą – obszar 

prawnie chroniony – południowe obrzeże 

sołectwa Pasturka            Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 96. Tarasa zalewowa Nidy zimą – 

południowe  obrzeże sołectwa Pasturka na 

granicy z sołectwem Kowala – obszar  Natura 

2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja 

Nidziańska (PLH260003) i obszar Natura 2000 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków  Dolina Nidy 

(PLB260001) oraz obszar Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego i głównego Południowo-

Centralnego Korytarza Ekologicznego Dolina 

Nidy 
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

Fot. 97. Krajobraz Ponidzia widziany z punktu 

widokowego zlokalizowanego w południowo-

wschodniej części sołectwa Pasturka – na  

pierwszym planie rozległa, nizinna dolina Nidy, 

w tle Garb Pińczowski z miastem Pińczów  

u podnóża 

  
                                          Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 98. Rzeka Nida w roślinnością łęgową – 

południowo-zachodnia część sołectwa Pasturka 

(2 i 3 ZŁ)                       Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

                                           

Fot. 99. Wysoki stan wody w korycie rzeki Nida 

w roślinnością łęgową – południowo-zachodnia 

część sołectwa Pasturka Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

Fot. 60-99. Strefa wysokiego potencjału ekologicznego – walory przyrodnicze sołectwa 

Pasturka 
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Fot. 100. Droga wojewódzka Nr 767 (1 KDG) –

zachodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 101. Droga wojewódzka Nr 767 (1 KDG) –

zachodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

  
Fot. 102. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – 

teren zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (5 RMN)  przy 

drodze wewnętrznej 8 KDW 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 103. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – 

teren zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (5 RMN)  przy 

drodze wewnętrznej 8 KDW 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 104. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – 

teren zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (5 RMN) – widok   

od strony drogi wewnętrznej 8 KDW 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 105. Teren  usługowy (3 U) przy drodze 

powiatowej Pasturka – Zagość  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 106. Teren  zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (1 MNU) 

przy drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) –

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 107. Teren  zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (1 MNU) 

przy drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) –

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

  
Fot. 108. Teren  zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej (1 MNU) 

przy drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) –

wschodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

Fot. 109. Teren  zabudowy usługowej (2 U) przy 

drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) –

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

 

  
Fot. 110. Teren usług sportu i rekreacji przy 

drodze wewnętrznej 3 KDW – zachodnia część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 111. Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (5 RMN) przy dro-

dze wojewódzkiej Nr 767 – zachodnia część sołec-

twa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 112. Droga wewnętrzna (3 KDW) – 

zachodnia granica sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 113. Teren  drobnej aktywności 

produkcyjnej, składów i magazynów (1 PA) 

wzdłuż drogi wewnętrznej 3 KDW  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

  
Fot. 114. Teren  zabudowy usługowej (2 U) przy 

drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) – widok 

od strony zjazdu na drogę powiatową Pasturka – 

Zagość 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 115. Teren  zabudowy usługowej (2 U) przy 

drodze wojewódzkiej Nr 767 (1 KDG) – widok 

od strony drogi powiatowej Pasturka – Zagość    
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 100-115. Strefa produkcyjno-składowo-magazynowa obejmująca sołectwo Pasturka 
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Fot. 116. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

110 kV wraz ze strefą techniczną – południowo- 

zachodnia część sołectwa Pasturka            
                                       Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 117. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

110 kV wraz ze strefą techniczną – południowo- 

zachodnia część sołectwa Pasturka 
                                         Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  

Fot. 118. Przystanek autobusowy w terenie dróg 

publicznych klasy głównej – droga  wojewódzka 

Nr 767 (1 KDG) –zachodnia część sołectwa 

Pasturka                        Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 119. Tereny dróg publicznych klasy głównej 

– droga wojewódzka Nr 767 (1 KDG) – zachodnia 

część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

  
Fot. 120. Tereny dróg publicznych klasy głównej 

– droga  wojewódzka Nr 767 (1 KDG)  –

wschodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 121. Tereny dróg publicznych klasy głównej 

– droga  wojewódzka Nr 767 (1 KDG)  –

wschodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 122. Tereny dróg publicznych klasy głównej 

– droga  wojewódzka Nr 767 (1 KDG)  wraz  

z pasem drogowym pod rozbudowę drogi –

środkowa część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

Fot. 123. Przejście dla drobnej zwierzyny pod 

drogą wojewódzką Nr 767 (1 KDG) – środkowa 

część sołectwa Pasturka  
                                       Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

  

Fot. 124. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (1 KDD) – 

zachodnia część sołectwa Pasturka 
                                       Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 125. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (2 KDD) – 

wschodnia część sołectwa Pasturka  
                                       Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

  
Fot. 126. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (2 KDD) – 

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 127. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – środkowa część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 
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Fot. 128. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (2 KDD) – 

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 129. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (2 KDD) – 

wschodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 130. Przestrzeń publiczna – teren zabudowy 

usługowej (1 U) świetlicy w Pasturce należącej 

do Pińczowskiego Samorządowego Centrum 

Kultury  – zachodnia część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 131. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

15 kV wraz ze strefą techniczną na granicy 

pomiędzy terenem usług sportu i rekreacji (1 US) 

a terenem drobnej aktywności produkcyjnej, 

składów i magazynów (1 PA) – zachodnia część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 132. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

110 kV wraz ze strefą techniczną – południowo- 

zachodnia część sołectwa Pasturka 
                                       Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 

Fot. 133. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

110 kV wraz ze strefą techniczną – południowa 

część sołectwa Pasturka 
                                         Fot. M. Strzyż, 2018-04-28. 
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Fot. 134. Sieć gazociągowa wzdłuż drogi 

wewnętrznej 3 KDW – zachodnia część sołectwa 

Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 
Fot. 135. Sieć gazociągowa wzdłuż początkowej 

części drogi powiatowej (1 KDZ) – środkowa 

część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 136. Droga polna dojazdowa do pól 

dochodząca do drogi powiatowej (1 KDZ) i drogi 

wewnętrznej 10 KDW – południowa część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 137. Napowietrzna linia elektroenergetyczna 

15 kV wraz ze strefą techniczną, hydrant 

przeciwpożarowy zewnętrzny – środkowa część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-042-28.  

Fot. 138. Przepompownia ścieków przy zakończe-

niu drogi gminnej (1 KDD) –zachodnia część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 

    

 

162 
 

  
Fot. 139. Tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej – droga  gminna (1 KDD) – 

zachodnia część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 140. Tereny dróg wewnętrznych – droga  

wewnętrzna 10 KDW – południowa część 

sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

  
Fot. 141. Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 767  

(1 KDG) na drogę powiatową 0070 Pasturka-

Zagość – wschodnia granica inwestycji 

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 767  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

Fot. 142. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – środkowa część sołectwa Pasturka  
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

  
Fot. 143. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – środkowa część sołectwa Pasturka 
                                    Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 

Fot. 144. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – środkowa część sołectwa Pasturka  
                                 Fot. M. Strzyż, 2018-042-28. 



 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sołectwa Pasturki dla potrzeb mpzp sołectwa Pasturki  

w gminie Pińczów 
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Fot. 145. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – południowa część sołectwa Pasturka  
                                         Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

Fot. 146. Teren dróg publicznych klasy zbiorczej 

(1 KDZ) – droga powiatowa Nr 0070 Pasturka-

Zagość  – południowa część sołectwa Pasturka                                               
                                     Fot. M. Strzyż, 2018-02-05. 

 

Fot. 116-146. Tereny potencjału antropogenicznego – infrastruktura  sołectwa Pasturka 

 


