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1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA PROGNOZY 

Obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

dokumentów planistycznych, w tym i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

nakłada Art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2008r. Nr 199, poz. 1227). W zakres postępowania strategicznego wchodzi opracowanie Prognozy 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentu planistycznego. Szczegółowy zakres prognozy 

określa art. 51 wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

2. CEL I ZAKRES DOKUMENTU OBJĘTEGO PROGNOZĄ, POWIĄZANIA Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, 

określającym politykę przestrzenną gminy oraz lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
1
, przy 

uwzględnieniu uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej państwa, województwa i powiatu. 

Dokument ten nie ma mocy prawnej.
2
 

Podstawę formalno – prawną opracowania zmiany Studium, na potrzeby której sporządza się niniejszą 

Prognozę, stanowi Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ożarów w jej granicach administracyjnych.  

 

3. METODYKA PRAC 

Bazą do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest Projekt Zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ożarów. W analizie stanu 

środowiska posłużono się Opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby przedmiotowej 

zmiany Studium przez autora prognozy. Prognoza dostosowana jest do rodzaju i skali dokumentu jakim jest 

Studium – do skali dostosowano stopień szczegółowości analiz oraz opis stanu środowiska. 

Rozdział Oceny i analizy Prognozy składa się z dwóch zasadniczych części: części pierwszej 

określającej aktualny stan środowiska zgodnie z zapisami projektu zmiany Studium, Opracowania 

ekofizjograficznego i danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz części drugiej - prognozy 

oddziaływania na środowisko sporządzonej dla poszczególnych kategorii obszarów. 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy obszarów o podobnym sposobie zagospodarowania i 

sąsiedztwie. Poszczególne kategorie obszarów poddano analizie możliwego znaczącego oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między 

wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy - zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 

2 lit e Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, 

poz. 1227). W opisie uwzględniono przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i 

negatywne. 

                                                 
1
 Art. 9 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

2
 Art. 9 ust. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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Oddzielny rozdział poświęcono wpływowi ustaleń Studium na istniejące na terenie gminy formy ochrony 

przyrody. 

 

4. STRESZCZENIE PROGNOZY 

Obowiązek sporządzenia opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentu 

planistycznego, w tym i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nakłada Art. 46 pkt 1 i Art. 

51 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

Oddziaływanie na środowisko w skutek realizacji polityki zapisanej w Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ożarów  nie będzie wykraczało poza granice kraju. 

 

STAN ŚRODOWISKA 

Geologia i rzeźba terenu - Gmina znajduje się w obrębie północno-wschodniej części obrzeżenia Gór 

Świętokrzyskich oraz wschodniej części niecki lubelskiej. Rzeźba terenu gminy jest znacznie urozmaicona, przy czym 

najatrakcyjniejszy jest krajobraz doliny Wisły. 

Najstarszymi utworami na terenie gminy są utwory jury dolnej i środkowej położone w zachodniej i południowej części 

gminy. Wychodnie osadów wieku kredowego tworzą ciąg od Potoku przez Karsy, Zawadę do Podgaja koło Jankowic. Kreda 

górna odsłania się na znacznym obszarze we wschodniej części gminy. Utwory trzeciorzędowe to gliny i piaski 

zwietrzelinowe występujące jako niewielkie, nieregularne płaty w zagłębieniach krasowych w okolicach Glinian. Osady te 

przykryte są młodszymi utworami. Czwartorzęd reprezentują utwory różnego pochodzenia. Gliny zwałowe występują w 

centralnej i północnej części gminy. Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują w sąsiedztwie glin zwałowych, jako płaty 

różnej wielkości i miąższości. Z okresu zlodowacenia północnopolskiego pochodzą piaski, żwiry i mułki rzeczne tarasów 

nadzalewowych oraz lessy w południowej części gminy. Piaski i żwiry rzeczne występują we wschodniej części gminy, w 

okolicach Maruszowa i Dębna. Lessy występują jako zwarta pokrywa od kilku do kilkunastu metrów miąższości, miejscami 

nawet ponad 30m, położona na południe od linii Wyszmontów – Janików - Wólka Chrapanowska. Między Podgrodziem i 

Ożarowem występują eoliczne piaski pyłowate, budujące wydmy o wysokościach względnych poniżej 10 m. W większości 

piaski te pokryte są lasami. 

Występują tu duże złoża: wapieni jurajskich i kredowych, nadające się do wykorzystania w przemyśle wapiennym i 

cementowym, opoki, margle, ziemia krzemionkowa, surowce ilaste, żwiry i pospółki oraz piaski. Kopaliną o znaczeniu 

przemysłowym są skały wapienne i wapienno-margliste jury górnej, w mniejszym zakresie piaskowce dolnojurajskie i opoki 

kredowe. Kopalinami o znaczeniu lokalnym są piaski stanowiące kruszywa naturalne.  

Gleby - Wartość ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 80 pkt i jest powyżej średniej 

dla województwa i kraju. Struktura przydatności gleb dla rolnictwa nie jest jednak w całej gminie jednakowa i wynika 

bezpośrednio ze struktury geologicznej utworów powierzchniowych. Wyraźnie zaznacza się podział pomiędzy północną i 

południową częścią gminy. W południowej części gminy gleby wytworzyły się na pokładach lessowych. Są to 

najzasobniejsze gleby na tym obszarze, prawie w całości należące do klas bonitacyjnych I-III. W północnej części gleby 

wytworzyły się również na skałach węglanowych zmieszanych z glinami zwałowymi, przykrytych utworami pochodzenia 

polodowcowego i eolicznego. Dominują tu klasy niższe – od IV do VI. 

Największy udział w kompleksach glebowo-rolniczych mają kompleksy pszenny bardzo dobry i pszenny dobry 

występujące w południowej części gminy i zajmujące łącznie 44 % gruntów ornych raz kompleks żytni bardzo dobry,  żytni 

dobry i żytni słaby zajmujące 41 % w części północnej. 

Wody powierzchniowe -  Na obszarze miasta i gminy Ożarów występują 2 cieki wodne: Wisła, stanowiąca 

wschodnią granice gminy oraz będąca dopływem Wisły Czyżówka, która meandruje w południowej części gminy. Sieć 

rzeczną uzupełniają suche doliny o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie okresowo występują cieki wodne, rowy 

odwadniające oraz fragmenty starorzecza w dolinie Wisły i związane z nimi stawy (Czarne Jezioro, staw Przerja).  Wisła jest 

odbiorcą ścieków z terenu miasta i gminy. 

Wody podziemne - Na terenie gminy występują 3 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP nr 405 Niecka 

Radomska, GZWP nr 420 Wierzbica-Ostrowiec i GZWP nr 422 Romanówka. Dla zbiorników wód podziemnych zostały 

określone obszary wymagające najwyższej ochrony (ONO) i obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO). Z poziomów 
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użytkowych największą wartość posiadają wody z poziomu górnokredowego i górnojurajskiego, które odpowiadają 

wymaganiom norm dla wód pitnych bez uzdatniania. 

Monitoringiem jakości wód powierzchniowych objęta jest Wisła. Na terenie gminy nie ma punktów pomiarowo-

kontrolnych (ppk) jednolitych części wód. Na jakość wód największy wpływ wywiera gospodarka ściekowa. Stan ekologiczny 

Wisły jest dobry. Głównymi czynnikami decydującymi o przynależności do klasy II są zanieczyszczenia fizykochemiczne.  

Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowo-kontrolny, badający jakość wód w pokładach kredy 

górnej – właścicielem i użytkownikiem punktu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowie. Wody zaliczono do klasy III, 

ze względu na przekroczenia dopuszczalnych dla celów pitnych poziomów manganu oraz żelaza. Zagrożenie dla wód 

podziemnych może występować w centralnej i północnej części gminy, gdzie izolacja warstw wodonośnych jest słaba lub jej 

brak.  

 Obszar gminy bezpośrednio przyległy do Wisły został zabezpieczony wałami przeciwpowodziowymi. Zasięg terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi i zalewanych wodami o prawdopodobieństwie p=1% obejmuje 

obszar międzywala oraz obszary łąk i pastwisk położone w dolinie Wisły.  

Powietrze - Na terenie gminy zlokalizowana jest cementowania Grupy Ożarów S.A., emitująca ponad 500 ton pyłów i 

gazów do środowiska (bez CO2). Wg rocznej oceny powietrza we wszystkich monitorowanych kategoriach (za wyjątkiem 

Ozonu i Benzo(a)pirenu) za rok 2010 dla strefy ostrowiecko-starachowickiej oraz strefy świętokrzyskiej przynależą do 

kategorii A, co oznacza że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń lub poziomów docelowych. Ozon i Benzo(a)piren zaliczono do klasy C - stężenia zanieczyszczeń na 

terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji. Na jakość powietrza w gminie 

wpływają przede wszystkim lokalne źródła zanieczyszczeń pochodzące ze spalania paliw oraz obecność Cementowni 

Ożarów. 

Klimat akustyczny - Podstawowym źródłem hałasu jest transport drogowy, w dalszej kolejności zakłady produkcyjne 

i lokalne źródła hałasu w postaci zakładów usługowych, rzemieślniczych (hałas przemysłowy) i eksploatacji kruszywa. Na 

terenie gminy badania hałasu nie były prowadzone.  

Pola elektromagnetyczne - Źródłem pół elektromagnetycznych na obszarze gminy są linie energetyczne, 

urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.  

Środowisko biotyczne - Powiązania zewnętrzne i wewnętrzne Powiązania zewnętrzne gminy związane są 

głównie z doliną rzeki Wisły, która jest korytarzem ekologicznym o randze europejskiej i łączy Bałtyk z terenami południowej 

Polski. Tereny gminy łączą się z Wisłą poprzez dolinę rzeki Czyżówki oraz obszary kompleksów leśnych w północnej części 

gminy. 

Lasy - Administracyjnie obszar gminy przynależy do Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Radomiu). Lasy na terenie gminy nie są rozmieszczone równomiernie – duże kompleksy na północy 

i duże rozdrobnienie na południu. Wynika to z warunków glebowych i przydatności gleb do upraw rolniczych. Lesistość 

gminy wynosi 20,9%. W strukturze własności gruntów leśnych w gminie przeważają lasy będące własnością osób 

prywatnych – ponad 64% lasów na terenie gminy. 

Zagrożeniem dla lasów są masowe występowania pędraków chrabąszczowatych oraz pożary. 

Świat zwierzęcy - Dla terenu miasta i gminy Ożarów w 1995 roku przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. W 

związku z planowaną realizacją fermy wiatrowej na jej terenie przeprowadzono badania chiropterologiczne oraz ocenę 

oddziaływania na awifaunę obszaru. Zagęszczenie występujących gatunków jest przeciętne. Gmina położona jest w 

sąsiedztwie korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym, związanym z doliną Wisły.  Dolina jest miejscem występowania 

licznego ptactwa i została objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000 (obszar Natura 2000 „Małopolski Przełom Wisły” oraz 

obszar Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce”).  

Świat roślinny - Według regionalizacji geobotanicznej Polski Matuszkiewicza obszar gminy położony jest w dwóch 

krainach: do Krainy Południowomazowieckiej-Podlaskiej, Podkrainy Radomskiej przynależy północny obszar gminy, 

południowy fragment gminy przynależy do Krainy Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich. Na obszarze gminy roślinność 

naturalna nie występuje. Najbliższe naturalnemu stanowi są zbiorowiska kserotermiczne położone na skarpie Wiślanej oraz 

fragmenty łęgów w dolinie rzeki. Charakter zbiorowisk roślinnych zależy od sposobu zagospodarowania terenu. W dolinie 

Wisły występują liczne gatunki roślin chronionych, w tym wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Występują tu bardzo różnorodne zbiorowiska, w tym wiele zbiorowisk o dużych wartościach przyrodniczych, będących 
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miejscem występowania chronionych gatunków roślin. Za niekorzystne należy uznać zdominowanie przez niektóre gatunki 

obcego pochodzenia lasów – jak wypieranie czeremchy europejskiej przez odmianę amerykańską.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Z wymienionych w Art.6 Ustawy o ochronie przyrody form ochrony przyrody (poza ochroną gatunkową) na terenie 

gminy Ożarów występują: obszary Natura 2000: PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom 

Wisły w Małopolsce (OZW), użytek ekologiczny oraz pomniki przyrody. 

Zgodnie z  ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1266, ze zm.).) przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne oraz gruntów rolnych klas bonitacyjnych I-III wymaga 

zgody na zmianę przeznaczenia, uzyskiwanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do 

gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta w/w ustawa nie ma zastosowania. 

Znajdujące się na terenie gminy ujęcia wody, które dostarczają wodę pitną do wodociągów gminnych, mają 

wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej. Decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 22. grudnia 1999r (R.Oś.I.6226/1/99/ak) 

ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej dla miejskiego ujęcia wody podziemnej Ożarów nr II składającego się z trzech 

studni wierconych. Strefa obejmuje ujęcie wody oraz pas terenu o szerokości 8 do 10 m od zarysu budowli i urządzeń 

służących do poboru wody. 

 

Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną - Na terenie gminy występują nieliczne formy ochrony 

przyrody. Ze względu na wielorakie walory Wisły w dokumentach różnego szczebla proponowane są kolejne formy ochrony 

związane z rzeką i jej doliną. Są to: Park Krajobrazowy Środkowej Wisły, utworzenie dwóch rezerwatów: ornitologicznego 

„Wyspy Jakubowskie” oraz biocenotycznego „Wąwóz Grodzisko”, utworzenie dwóch użytków ekologicznych oraz pomników 

przyrody. 

Dodatkowo Program Ochrony Środowiska dla gminy Ożarów postuluje włączenie części lasów w północno-

zachodniej części gminy do istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, obejmującego resztki lasów 

dawnej puszczy Iłżeckiej i stanowiącego naturalna ochronę zbiornika wód podziemnych GZWP – 420. 

 

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM  

Na terenie gminy występują dwa obszary chronione o znaczeniu wspólnotowym i międzynarodowym. Są to: 

PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). Oba związane są z 

rzeką Wisłą. 

W "Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona do 10 

systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Układ doliny jest miejscem występowania 

różnorodnych ekosystemów, stwarza też dogodne warunki dla bytowania i migracji różnego rodzaju ptactwa (wodnego i 

przywodnego). Uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejskiej. 

Projekt zmiany Studium nie wprowadza znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w obrębie i 

bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły. 

W celu zachowania funkcjonowania przyrodniczego oraz funkcjonowania społecznego i gospodarczego (zapewnienie 

właściwego przepływu wód powodziowych) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej opracował „Wskazania dla studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w odniesieniu do międzywala i terenów przyległych do 

rzeki”. Opracowanie wydziela trzy sposoby zagospodarowania: utrzymanie terenów piaszczystych, z porostem trawiastym, 

obszary zakrzewień okresowo przycinane oraz tereny zadrzewień i lasów łęgowych. 

Na terenie przynależącym do gminy Ożarów wskazano obszary wycinki przerośniętych zakrzewień i utrzymania ich 

do wys. 2-3m, tereny istniejących lasów przewidzianych do zachowania oraz tereny wskazane do zagospodarowania przez 

użytkowników. 

 

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Głównymi problemami ochrony środowiska istotnymi z punktu widzenia projektu Studium jest: emisja zanieczyszczeń 

pyłowych z terenów powierzchniowej eksploatacji kopalin, ochrona krajobrazu wizualnego w związku z planami realizacji 

siłowni wiatrowych oraz prowadzonego wydobycia kopalin oraz ochrona zasobów i jakości wód. 

Na terenie gminy zewidencjonowano kilka złóż surowców, z których największe znaczenie (ze względu na 

prowadzoną przez Cementownię Ożarów działalność) mają złoża w sąsiedztwie miejscowości Gliniany i Stróża. Realizacja 

przewidzianych planów powiększenia kopalni wpłynie na poszerzenie obszaru jej oddziaływania.  
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Negatywny wpływ na otoczenie dotyczy w główniej mierze emisji pyłów do atmosfery (migrujących również na tereny 

przyległe) oraz emisji hałasu związanego z prowadzonymi pracami wydobywczymi i transportem urobku oraz z 

wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Uciążliwość dla mieszkańców gminy minimalizuje położenie kopalni z dala od 

siedzib ludzkich. Większość z terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa od zabudowań mieszkalnych oddzielają 

tereny leśne. W ich sąsiedztwie Studium dodatkowo wyznacza tereny dolesień, stanowiące w przyszłości dodatkową 

barierę izolacyjną pomiędzy kopalniami i terenami zabudowy mieszkaniowej. 

Miejscowość Potok położona jest w obrębie zewidencjonowanych złóż surowców, planowanych do wydobycia w 

dalszej perspektywie czasowej. W związku z planowanym wydobyciem w chwili obecnej na terenie miejscowości 

obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy a istniejące budynki pozostaną w użyciu wyłącznie do czasu ich śmierci 

technicznej. 

Osobnym zagrożeniem związanym z prowadzony na terenie gminy wydobyciem jest możliwość wystąpienia eksplozji 

w składzie materiałów wybuchowych. Skład położony jest przy granicy gminy, z dala od terenów zurbanizowanych. W jego 

sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz obszary przeznaczone do zalesienia. Na rysunku Studium wskazano zasięgi 

stref nadciśnienia granicznego o wielkości 1kPa, 3kPa i 5kPa. W zasięgu strefy 1kPa w Skałecznicy znajduje się 

pojedyncza zagroda. 

Prowadzone wydobycie wapieni wiąże się z trwałym przekształceniem krajobrazu w obrębie kopalni, podobnie 

przewidziana w Studium lokalizacja siłowni wiatrowych w centralnej części gminy. 

Zgodnie z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Ożarów, 

przedstawionej w części pierwszej projektu Studium – Uwarunkowaniach, dla wykorzystania energii wiatru nie występują tu 

korzystne warunki. Mimo przytoczonych informacji gmina postanowiła zabezpieczyć teren pod lokalizację farmy wiatrowej 

(w związku z zainteresowaniem realizacją przedsięwzięcia przez potencjalnego inwestora). 

Zarezerwowane pod potencjalną farmę wiatrową tereny położone są w centralnej i wschodniej części gminy. Tereny 

te są odsunięte od doliny Wisły. Wyznaczone obszary położone są w obrębie terenów otwartych, z zachowaniem bufora 

500m (strefa ponadnormatywnego oddziaływania) od zabudowy mieszkaniowej. Projekt Studium w kierunkach i 

wskaźnikach zagospodarowania przestrzennego tej kategorii ustalił minimalną odległość od lasów w wysokości 250m oraz 

maksymalna wysokość zabudowy wynoszącą aż 180m. Wieże wraz z turbinami będą stanowiły dominanty widokowe 

widoczne z odległości kilku kilometrów. 

Na terenach przewidzianych pod usytuowanie turbin wiatrowych prowadzony był monitoring chiropterologiczny oraz 

awifauny. W trakcie prowadzonych obserwacji podczas całego okresu letniego zarejestrowano małą aktywność nietoperzy. 

Roczny monitoring awifauny wykazał występowanie na tym terenie 63 gatunków ptaków, z czego lęgowe to 50-60 gatunków 

i wskazuje to na przeciętne walory terenu. Cytując Ocenę oddziaływania farmy na awifaunę: „Uzyskane wyniki wskazują, że 

obszar ten nie ma szczególnego znaczenia dla ochrony walorów krajowej awifauny lęgowej, nie stanowi on również miejsca 

odpoczynku oraz nie zapewnia bazy żerowej dla kluczowych gatunków ptaków w trakcie ich migracji. Można przypuszczać, 

że główne nasilenie migracji blaszkodziobych, siewkowych i wróblowych przebiega w najbliższej okolicy rzeki Wisły. 

Analizowany obszar nie jest terenem szczególnym dla ochrony walorów ptaków w okresie ich rozrodu, migracji i 

zimowania.” 

Przed realizacją przedsięwzięcia wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na krajobraz wizualny od 

strony Wisły. 

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki wiatrowe i związane z tym uwarunkowania ekonomiczne inwestycji, 

negatywny wpływ siłowni na krajobraz wizualny oraz potencjalne zagrożenie dla przelatujących ptaków i nietoperzy, 

wskazane jest ponowne przeanalizowanie zasadności wyznaczenia farmy wiatrowej na terenie gminy. 

Konieczność ochrony zasobów i jakości wód wynika z budowy geologicznej obszaru oraz obecności w obrębie gminy 

aż trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Dla zbiorników wód podziemnych zostały określone obszary 

wymagające najwyższej ochrony (ONO) i obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO). Są to strefy wyznaczone w 

obrębie obszarów słabo lub nieizolowanych, głównie w centralnej i północnej części gminy, gdzie mogą do zbiorników 

przenikać zanieczyszczenia. 

System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Ożarów oparty jest na 12 komunalnych ujęciach wód podziemnych wraz 

ze stacjami uzdatniania wody (hydroforniami). Dopuszczalny pobór wód określają pozwolenia wodno-prawne. Wszystkie 

ujęcia wód posiadają strefy ochrony bezpośredniej. Decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 22. grudnia 1999r 

(R.Oś.I.6226/1/99/ak) ustanowiono również strefy ochrony pośredniej dla miejskiego ujęcia wody podziemnej Ożarów nr II 
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składającego się z trzech studni wierconych. Strefa obejmuje ujęcie wody oraz pas terenu o szerokości 8 do 10 m od zarysu 

budowli i urządzeń służących do poboru wody. 

Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane, co pozwala na kontrolowanie sąsiedztwa ujęć, ilości pobieranej 

wody i jej jakości. Działania te pozwalają na monitorowanie stanu zasobowego i jakościowego wód podziemnych. Problem 

na terenie miasta stanowi właściwe zasilanie wód podziemnych, ze względu na duży udział powierzchni utwardzonych oraz 

obecność kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową i roztopową z miasta.  

Dużo gorzej prezentuje się poziom skanalizowania gminy. Ścieki z obszaru miasta i części obszaru gminy 

odprowadzane są do zlewni ściekowej (aglomeracji) Ożarów z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią w Ożarowie. Swoim 

zasięgiem obejmuje: miasto Ożarów oraz wsie: Czachów, Karsy, Sobów, Strużę, Zawada-Podlesie, Wyszmontów, Tominy. 

Odbiorcą oczyszczonych ścieków (poprzez kanał łączący miasto z rzeką) jest Wisła. W chwili obecnej uporządkowane 

systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych posiada miasto Ożarów oraz częściowo miejscowości 

Czachów, Sobów i Karsy. Na pozostałym obszarze gminy odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Z terenami tymi wiąże się możliwość przenikania 

zanieczyszczeń do gleb i dalej wód gruntowych. 

Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych stanowi również nieczynne składowisko odpadów komunalnych w 

Julianowie. Przed zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań geologicznych i nie zastosowano żadnych 

zabezpieczeń technicznych dla ochrony wód podziemnych przed przenikającymi zanieczyszczeniami. W ubiegłym roku 

zatwierdzono projekt budowy piezometrów mających obserwować składowisko przez okres 30 lat aż do jego zamknięcia. 

 

POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

W przypadku braku realizacji zapisów ocenianego projektu Studium, obowiązują zapisy aktualnego dokumentu. 

Obowiązujące Studium przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie 30 stycznia 2008r.  

Na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległy niektóre przepisy prawa powiązane z planowaniem przestrzennym 

(wprowadzono m.in. obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznego dla Studium – opracowania Prognozy 

oddziaływania na środowisko) oraz pojawiły się nowe zadania celu publicznego realizowane na terenie gminy – głównie z 

zakresu komunikacji drogowej (realizacja obwodnicy Ożarowa i miejscowości sąsiadujących  oraz przebudowa wraz ze 

zmianą przebiegu drogi krajowej nr 74). 

Problemy te wskazano w uzasadnieniu uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ożarów w jej granicach administracyjnych. 

Obowiązujące Studium, co wskazano w projekcie zmiany Studium w części Uwarunkowania, jest mocno 

zgeneralizowane. Generalizacja wyznaczeń i opisów terenów nie spełnia warunków dla prowadzenia rzeczywistej, 

racjonalnej polityki kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Może to nawet prowadzić do konfliktów nie tylko 

przestrzennych, ale i społecznych wynikających z sąsiedztwa obszarów bardzo różnych kategorii zagospodarowania terenu 

i o różnym stopniu uciążliwości. 

Uzasadnienie uchwały wskazywało również na potrzebę realizacji nowych miejscowych planów i związaną z tym 

potrzebą aktualizacji wyznaczonych terenów zabudowy w Studium. W chwili obecnej pokrycie planami w gminie miejsko – 

wiejskiej Ożarów sięga około 25,0% powierzchni. 

Niskie pokrycie planami wiąże się z prowadzeniem planowania przestrzennego w gminie w oparciu o decyzje o 

warunkach zabudowy (DWZ), co często może być sprzeczne z interesem gminy. W aktualnym porządku prawnym przy 

spełnieniu podstawowych warunków określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jak dostęp 

do drogi publicznej czy sąsiedztwo) władze gminy nie mają podstaw prawnych do odmówienia wydania DWZ, nawet jeżeli 

decyzja jest sprzeczna z przyjętą w Studium polityką przestrzenną i kierunkami rozwoju. 

Wyznaczenie nowych terenów zainwestowanych w projekcie zmiany Studium odbywa się w oparciu o analizę potrzeb 

mieszkańców, wyrażonych poprzez złożone wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów oraz analizę wydanych w gminie 

decyzji o warunkach zabudowy. 

 

PRZEWIDYWANY WPŁYW ORAZ ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO USTALEŃ STUDIUM 

Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe rozpoznane w części uwarunkowań Projektu Zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów oraz zmiany z zagospodarowaniu 
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przestrzennym, ich wielkość i sąsiedztwo, określono 8 grup terenów o podobnych uwarunkowaniach wejściowych i kategorii 

funkcjonalnej. Są to: 

- Grupa 1 – Wielofunkcyjne tereny w obrębie centrum miasta 

- Grupa 2 – Wielofunkcyjne tereny zabudowy z dominującym udziałem kategorii MN/MR, o większej, zwartej 

powierzchni (układ płatowy) 

- Grupa 3 – Tereny kategorii MN/MR o charakterze ulicowym położone w terenach otwartych 

- Grupa 4 – Tereny kategorii MN/MR o charakterze ulicowym położone w sąsiedztwie lasów  

- Grupa 5 – Niewielkie powierzchniowo obszary różnych kategorii przeznaczenia terenu, położone na 

terenach otwartych lub w sąsiedztwie lasów 

- Grupa 6 – Tereny aktywności gospodarczej AGw, AGn i AGr, głównie o dużej powierzchni 

- Grupa 7 – Tereny powierzchniowej eksploatacji, unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 

składowania materiałów wybuchowych na potrzeby wydobycia 

- Grupa 8 –  Tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji drogowej i kolejowej, obszary lokalizacji 

siłowni wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych. 

Oddziaływanie na środowisko w obrębie poszczególnych grup terenów przedstawiono w tabelach w rozdziale 6.6 

Przewidywany wpływ oraz znaczące oddziaływanie na środowisko ustaleń Studium. Uwzględniono tam Art. 51 ust.1 pkt 2 

lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) wśród ocen i analiz 

nakazuje określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń analizowanego dokumentu (w tym 

przypadku Studium), w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. W opisie uwzględniono przewidywane znaczące 

oddziaływanie, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne. Wpływ na wymienione komponenty środowiska ma różnego 

rodzaju oddziaływanie, związane głównie z formą zagospodarowania terenu.  

Wpływ jaki wywiera rodzaj i charakter wprowadzanej zabudowy na komponenty środowiska wymienione w ustawie 

oraz uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej analizy, określono dla poszczególnych grup obszarów opisanych w 

tabeli w podrozdziale 6.5.1 Znaczące oddziaływanie poszczególnych kategorii terenów. 

 

WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA USTAWOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY  

Obszary Natura 2000  

Na terenie gminy występują dwa obszary Natura 2000. Oba w północno-wschodniej części obszaru opracowania: 

PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). 

Tereny położone w obrębie obszarów Natura 2000 Studium pozostawia w aktualnym użytkowaniu (Re – tereny z 

dominacją łąk i pastwisk, ZE - obszary zieleni naturalnej nieleśnej). Wyznaczone obszary zabudowy odpowiadają terenom 

już zurbanizowanym lub położone są w ciągu istniejącej zabudowy. Wprowadzane zainwestowanie nie wpłynie znacząco na 

cel i przedmiot ochrony obszaru. 

 

Użytek ekologiczny 

Ochroną objęte są fragmenty zbocza wąwozu, porośnięte roślinnością krzewiastą z niewielką domieszką drzew. 

Użytek ma formę nieciągłą. 

Projekt Studium zachowuje aktualne użytkowanie terenu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wprowadza się zmian 

mogących znacząco oddziaływać na użytek. 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy występuje 12 pomników przyrody. Większość położona jest w obrębie parków podworskich w 

Wyszmontowie, Jankowicach i Śmiłowie, będących obecnie własnością prywatną. Wprowadzane zmiany w 

zagospodarowaniu przestrzennym nie będą w znaczący sposób oddziaływały na istniejące pomniki przyrody. 

WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA SYSTEM PRZYRODNICZY ORAZ FUNKCJONOWANIE PRZYRODNICZE 

Podstawowymi strukturami kształtującymi powiązania przyrodnicze gminy są: 

- dolina Wisły (mezoregion: Małopolski Przełom Wisły) wraz z przyległymi terenami tarasu zalewowego i 

nadzalewowego; 
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- kompleksy łąk, lasów i zadrzewień w północnej części gminy; 

- kompleks łąk, zadrzewień i cieków wodnych, położony wzdłuż doliny rzeki Czyżówki w południowej części 

gminy. 

Strukturami drugorzędnymi są rozbudowane układy rowów i kanałów wraz z przyległymi obszarami łąk i pastwisk oraz 

wąwozów i jarów. 

Wymienione elementy struktury przyrodniczej wchodzą w skład obszarów otwartych oznaczonych w niniejszym studium 

symbolami przeznaczenia: 

- WS - tereny wód otwartych, 

- ZE - tereny zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-bagienne) …) 

- ZL - tereny lasów, 

- ZLn - tereny dolesień, 

- Re - tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych. 

Zgodnie z zapisami Studium określającymi kierunki zagospodarowania przestrzennego nadrzędną rolą tych obszarów 

jest utrzymanie i wykształcenie powiązań przyrodniczych umożliwiających właściwe funkcjonowanie przyrodnicze 

pozostałych obszarów funkcjonalnych.  

System przyrodniczy gminy tworzą zaś tereny oznaczone symbolami WS, ZE i Re. 

 

Wprowadzane w projekcie Studium zagospodarowanie uwzględnia istniejące powiązania przyrodnicze. W aktualnym 

użytkowaniu pozostawiono tereny leśne, tereny podmokłe związane z dolinami rzecznymi na terenie gminy. Ograniczono 

wprowadzanie nowej zabudowy na najcenniejszych przyrodniczo terenach gminy – w dolinie rzeki Wisły. 

Sąsiedztwo pomniejszych cieków wodnych, stanowiących uzupełnienie głównych osi przyrodniczych gminy, 

pozostawiono również w użytkowaniu rolniczym (tereny otwarte przeznaczone pod tereny rolne, użytki zielone). Ich 

funkcjonowanie przyrodnicze utrzymano, zapewniono również połączenia z systemem nadrzędnym. 

Utrudnieniem dla swobodnej migracji są ciągi komunikacyjne, obszar miasta, cementownia oraz przyległe do niej 

tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin. 

 

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana Studium nie przewiduje terenów pod kompensację przyrodniczą.   

W rozdziale 5.„Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego” 

Studium ustaliło, że rozwój miasta i gminy Ożarów musi zachodzić na zasadach rozwoju zrównoważonego. 

Do głównych celów polityki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie ochrony środowiska i jego 

zasobów należą: ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona jakości powietrza atmosferycznego, 

zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, 

wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu, 

współdziałanie w kształtowaniu systemu i ochrona obszarów chronionych, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na 

skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. 

Główne kierunki ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych: 

- utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i 

krajobrazowych, które w strukturze miasta i gminy stanowią system przyrodniczy, obejmując także 

fragmenty ciągów przyrodniczych o randze regionalnej; 

- wyeksponowanie w strukturze miasta i gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych  

i krajobrazowych; 

- ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowych terenów zieleni urządzonej; 

- poprawa jakości środowiska; 

- wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono w Studium: 

elementy środowiska przyrodniczego budującego system przyrodniczy miasta i gminy, obszary i obiekty objęte ochroną na 

mocy ustawy o ochronie przyrody, zasady ochrony powietrza atmosferycznego, zasady ochrony zasobów wodnych i ich 

jakości, zasady ochrony powierzchni ziemi, zasady ochrony przed hałasem, zasady ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi, zasady ochrony kopalin, zasady ochrony zwierząt i roślin. 
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Zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska Studium opisało w podrozdziale 6.5.4.1 Zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego przedstawione w Studium 

 

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE MAJĄCE NA UWADZE CEL I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 

NATURA 2000  

Na terenie gminy znajdują się dwa obszary Natura 2000: PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz 

PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). Oba obszary związane są z doliną Wisły położoną w północno-

wschodniej części gminy. Projekt zmiany Studium nie wprowadza znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzenny w 

obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie istniejących na terenie gminy obszarów Natura 2000. Obszar ten projekt zmiany 

Studium pozostawia w aktualnym użytkowaniu. Wyznaczone obszary zabudowy odpowiadają terenom już zurbanizowanym 

lub położone są w ciągu istniejącej zabudowy. 

W strukturze przeznaczenia terenu dominują obszary trwałych użytków zielonych (kategoria Re – tereny z dominacją 

łąk i pastwisk) oraz bliżej koryta rzeki, w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego obszary zieleni naturalnej 

nieleśnej (kategoria ZE) – głównie zakrzewienia przywodne, z mniejszym udziałem lasów. 

W związku z przewidzianym zagospodarowaniem terenu (pozostawienie w aktualnym użytkowaniu) w Studium nie 

rozważano rozwiązań alternatywnych. 

 

PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH 

PRZEPROWADZANIA 

Nie przewiduje się prowadzenia osobnych badań określających skutki realizacji postanowień Studium. 

Analiza zmian jakościowych poszczególnych komponentów środowiska będzie prowadzona w oparciu o monitoring 

środowiska WIOŚ. 

Stopień realizacji postanowień Studium i jego aktualności przedstawiony będzie w Analizie zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywanej przez wójta zgodnie z Art.32 ust.1 Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Analizę taką burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie (po wcześniejszym uzyskaniu 

opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej) co najmniej raz w trakcie trwania kadencji rady. 

Zmiany jakościowe komponentów środowiska w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania przestrzennego gminy 

będą analizowane i przedstawiane podczas przeprowadzania kolejnych aktualizacji Programu ochrony środowiska dla 

miasta i gminy Ożarów, wraz z wytycznymi do dalszych działań. 

 

5. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

Oddziaływanie na środowisko w skutek realizacji polityki zapisanej w Zmianie Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ożarów  nie będzie wykraczało poza granice 

kraju. 

 

6. OCENY I ANALIZY 

Rozdział opisuje aktualny stan środowiska, będący wynikiem istniejącego na terenie gminy 

zainwestowania oraz przewidywane oddziaływanie na środowisko wprowadzanych zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

6.1. STAN ŚRODOWISKA 
Zawarte w prognozie podrozdziały dotyczące poszczególnych elementów środowiska oraz ich zagrożeń 

oparto na Opracowaniu Ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

6.1.1. ŚRODOWISKO ABIOTYCZNE 

6.1.1.1.  KLIMAT 
Gmina Ożarów leży w obrębie lubelskiego, wyżynnego regionu klimatycznego, charakteryzującego się 

przewagą wpływów kontynentalnych. Roczne amplitudy temperatur są wysokie - lata są tu dość ciepłe, a zimy 

mroźne. Średnia temperatura notowana w lipcu wynosi 18°C, a średnia  temperatura w lutym: -3°C. 
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Średnia roczna suma opadów mieści się w przedziale 560-600mm (maksimum w lata mokre wynosi 

950mm, minimum w lata suche 430mm), z czego największe opady przypadają na miesiące letnie, z 

maksimum w lipcu (246mm). Najniższe opady notuje się w lutym (63mm). 

Liczba dni pogodnych: 65 Liczba dni pochmurnych: 110 

Długość zimy: 94 dni Długość lata: 93 dni 

Długość zalegania pokrywy śnieżnej: 84 dni Okres wegetacji: od 200 do 215 dni 

 
W obrębie gminy przeważają wiatry zachodnie. Duży udział mają też wiatry północno-zachodnie. 
 

6.1.1.2. GEOLOGIA - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Dane odnośnie budowy geologicznej oparto na Mapie Geologicznej Polski Arkusz Sandomierz, 

sporządzonej w skali 1:200 000. 

Gmina znajduje się w obrębie północno-wschodniej części mezozoicznego obrzeżenia Gór 

Świętokrzyskich oraz wschodniej części niecki lubelskiej, w strefie kontaktu utworów jurajskich i kredowych. 

Starsze utwory stanowią osady dewońskie, triasowe, jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe, przykryte w 

przeważającej części utworami czwartorzędowymi.  

Najstarszymi utworami na terenie gminy są utwory jury dolnej i środkowej położone w zachodniej i 

południowej części gminy. Są to głównie piaskowce wapniste z wkładkami wapieni, piaskowce szare, iły z 

wkładkami mułowców i piaskowców ilastych. Liczne wychodnie tych skał znajdują się pomiędzy Piaskami 

Brzustowskimi i Wyszmontowem,  

Na północ od linii Wyszmontów-Smugi-Ćmielów rozpościera się obszar występowania skał jury górnej, 

występujących w dwóch piętrach: oksford i kimeryd.  

 Piętro Oksford stanowią wapienie płytowe i łupkowe, w drugiej kolejności wapieni marglistych z 

krzemieniami. Nad nimi znajdują się wapienie zwięzłe z krzemieniami, wapienie rafowo-

koralowe a powyżej wapienie oolitowe z krzemieniami pasiastymi. Piętro Oksfordu zamykają 

wapienie margliste drobnoławicowe z krzemieniami czekoladowymi; 

 Piętro Kimerydy to głównie wapienie oolitowe, wapienie margliste i margle, z licznymi 

wkładkami muszlowców dendrytycznych. 

Wychodnie jury górnej występują w zachodniej części gminy w okolicach Glinian, Stróży, Śródborza i 

Wyszmontowa. Układ utworów można zaobserwować w kamieniołomie cementowni Grupy Ożarów. 

Osady wieku kredowego można podzielić na kredę dolną i górną. Utwory kredy dolnej to głównie 

osady piaszczyste: piaski kwarcowe, średnioziarniste z glaukonitem z konkrecjami piaskowców a w części 

stropowej fosforytów lub fosforytów piaszczystych. Powyżej występują margle i margliste piaski z glaukonitem 

i fosforytami – w obrębie utworów znajduje się granica pomiędzy kredą dolną i górną.  Kredę górną tworzą 

gezy, margle piaszczysto-glaukonitowe i wapienie. Powyżej znajdują się  margle białe bez glaukonitu, 

przechodzące w opoki z czerterami i czarnymi krzemieniami. W okolicach Ożarowa  pomiędzy opokami 

występują wapienie mszywiołowe. 

Wychodnie kredy dolnej tworzą ciąg od Potoku  przez Karsy, Zawadę do Podgaja koło Jankowic. Kredą 

górna odsłania się na znacznym obszarze we wschodniej części gminy. 

Utwory trzeciorzędowe to gliny i piaski zwietrzelinowe występujące jako niewielkie, nieregularne płaty 

w zagłębieniach krasowych w okolicach Glinian. Osady te przykryte są młodszymi utworami. 

Czwartorzęd reprezentują utwory różnego pochodzenia. Utworami związanymi ze zlodowaceniem 

środkowopolskim są występujące na terenie gminy gliny zwałowe oraz piaski i żwiry z głazami 

wodnolodowcowymi i lodowcowymi. Oba rodzaje utworów pokrywają znaczną część obszaru opracowania.  

Gliny zwałowe występują w centralnej i północnej części gminy. Są to gliny silnie piaszczyste z udziałem 

otoczaków i skał skandynawskich (głazy narzutowe) z dużą domieszką skał lokalnych (opok, margli i wapieni). 
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Na powierzchni ulegają erozji i wzbogaceniu o frakcję piaszczystą. Miąższość utworów wynosi od 

kilkudziesięciu centymetrów do kilkunastu metrów. W rejonie Lasocina wśród glin zwałowych występują iły 

wstęgowe (prawdopodobnie jako wypełnienie niecki lub leja w utworach kredowych).  

Piaski i żwiry wodnolodowcowe występują w sąsiedztwie glin zwałowych, jako płaty różnej wielkości i 

miąższości. Występują tu piaski drobno i średnioziarniste z wkładkami piasków ze żwirem, miejscami z dużą 

zawartością pyłów. 

Z okresu zlodowacenia północnopolskiego pochodzą piaski, żwiry i mułki rzeczne tarasów 

nadzalewowych oraz lessy w południowej części gminy. Piaski i żwiry rzeczne występują we wschodniej 

części gminy, w okolicach Maruszowa i Dębna. Są to głównie piaski drobno i średnioziarniste, miejscami ze 

żwirem i wkładkami z mułków. Lessy występują jako zwarta pokrywa od kilku do kilkunastu metrów 

miąższości, miejscami nawet ponad 30m, położona na południe od linii Wyszmontów – Janików - Wólka 

Chrapanowska.  

Na przedpolu osadów zlodowacenia północnopolskiego, między Podgrodziem i Ożarowem występują 

eoliczne piaski pyłowate z przełomu zlodowacenia północnopolskiego i holocenu. Są to piaski drobnoziarniste 

dobrze wysortowane i obtoczone. Występują w środkowej i północnej części gminy, w okolicach: Wlonic, 

Dąbrówki, Potoka, Czachowa, Tużnikowa, Polesia Mikułowskiego i Karczemki. W miejscach tych piaski 

eoliczne budują wydmy o wysokościach względnych poniżej 10 m. W większości piaski te pokryte są lasami. 

Ostatnim typem utworów są wytworzone w holocenie mułki, piaski i gliny deluwialne i peryglacjalne 

(miąższość osadów jest niewielka) oraz piaski, pospółki, żwiry rzeczne przewarstwione mułami i iłami 

wypełniające dna dolin. Miąższość osadów jest niewielka, których pokrywa dochodzi do 6m w dolinie Wisły. 

 

6.1.1.3.  SUROWCE
3
 - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 

Na terenie gminy występują duże złoża: wapienie jurajskie i kredowe, nadające się do wykorzystania w 

przemyśle wapiennym i cementowym, opoki, margle, ziemia krzemionkowa, surowce ilaste, żwiry i pospółki 

oraz piaski. Kopaliną o znaczeniu przemysłowym są skały wapienne i wapienno-margliste jury górnej, w 

mniejszym zakresie piaskowce dolnojurajskie i opoki kredowe. Kopalinami o znaczeniu lokalnym są piaski 

stanowiące kruszywa naturalne (wydobywane na potrzeby lokalne, głównie pod budownictwo) i surowiec do 

produkcji silikatów – złoża „Gliniany- Krasiński”, „Śródborze”, „Wlonice –Janicki” i „ Szymanówka”. Pozostałe 

kopaliny występujące na obszarze gminy nie mają większego znaczenia. Opis najważniejszych kopalin 

występujących na terenie gminy zawarto poniżej: 

 Wapienie jurajskie występują w północno-zachodniej części terenu gminy. Są one podstawowym 

surowcem dla przemysłu cementowego, dla którego udokumentowano dwa złoża: “Gliniany - Stróża” i 

“Gliniany - Duranów”. Surowiec z tych złóż może być także wykorzystywany w przemyśle wapienniczym i 

częściowo hutniczym. Złoże “Gliniany - Duranów” jest aktualnie eksploatowane przez Cementownię 

“Ożarów”, w sąsiedztwie której znajdują się największe złoża, natomiast złoże “Gliniany - Stróża” jest 

niezagospodarowane. 

 Wapienie i opoki kredowe występują we wschodniej części terenu gminy. Udokumentowano złoże  

“Karsy” oraz rozpoznano obszar “Janików” – perspektywiczne złoże na skalę przemysłową. Eksploatacja 

wapieni i opok kredowych prowadzona była ze złoża “Karsy”, jednakże w 1976 r. została wstrzymana ze 

względu na jej nieopłacalność. 

 

                                                 
3
 W rozdziale wykorzystano materiały udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny, bazę danych PIG – MIDAS, 

opracowania ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ożarów i na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko opracowane na potrzeby zmiany mpzp (planów nie uchwalonych) 
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Rysunek 1 Rozmieszczenie złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych (źródło: dane Geologa 

Wojewódzkiego, listopad 2012) 

 

Legenda:   zasięg złoża 

 teren górniczy 

 obszar górniczy 

 Ziemia krzemionkowa była poszukiwana w rejonie Lasocina. Stwierdzono tu jej występowanie w kilku 

wyrobiskach. Wokół wyrobisk wyznaczono przypuszczalne granice występowania tej kopaliny. Zasoby 

ziemi krzemionkowej są znikome (256 tys. ton) i nie mają większego znaczenia. 

 Surowce ilaste na obszarze gminy reprezentowane są przez lessy, gliny zwałowe i iły. Badania 

geologiczne za surowcem ilastym prowadzono w rejonie Lasocina, gdzie wśród glin zwałowych 

stwierdzono występowanie wąskiego pasa iłów zastoiskowych, przydatnych do produkcji wyrobów 

ceramiki budowlanej. Zasoby w tym rejonie oszacowano na 77 tys. m3. 

 Żwiry i pospółki występują w rejonie Skałecznicy odpowiadają wymogom norm, stawianym dla 

kruszywa naturalnego do budownictwa ogólnego. 

 Piaski występujące na terenie gminy Ożarów mogą być stosowane w budownictwie do betonów i 

zapraw oraz w drogownictwie. Ponadto piaski ze złoża “Karsy” oraz z rejonu “Duranów” nadają się 

również do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych. W różnych rejonach gminy 

rozwija się eksploatacja piasku z niewielkich złóż, na potrzeby lokalnych mieszkańców. 

 

 
 
 
 
 
 
Tabela 1 Wykaz złóż na terenie gminy Ożarów na podstawie bazy danych Państwowego Instytutu 

Geologicznego MIDAS oraz danych Geologa Wojewódzkiego (stan na listopad 2012) 

L
p. 

Id 
złoża 
Wg 

MIDA
S 

Rodzaj kopaliny Kopalina 
Nazwa 
złoża 

Położen
ie 

Pow
(ha) 

Sposób 
ekspl. 

Miąższo
ść złoża 
min/ma
x (m) 

Uwagi 

1 8176 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
WAPIENNICZEGO 

Wapień Anna 
Śródbor
ze 

24,2
5 

odkrywkowy 
54,50 / 
62,70 
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2 13813 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
WAPIENNICZEGO 

Wapień Anna 1 
Śródbor
ze 

1,89 odkrywkowy 
21,50 / 
30,10 

 
Złoże eksploatowane 

3 11575 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
WAPIENNICZEGO 

Wapień 
Gliniany 
Stróża 1 

Stróża 5,30 odkrywkowy 
26,00 / 
39,10 

 Złoże eksploatowane 

4 9066 
KRUSZYWA 
NATURALNE 

Piasek 
Gliniany-
2 

Gliniany 4,20 odkrywkowy 
5,40 / 
9,90 

 Złoże eksploatowane 

5 1880 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
CEMENTOWEGO 

Wapień i 
margiel 

Gliniany-
Duranó
w 

 
663,
34 

odkrywkowy 
średnia: 
57,65 

Złoże eksploatowane 
W kat. AB bez filarów 
zatwierdzono łącznie 
zasoby bilansowe 
wapieni dla przemysłu 
cementowego (251172.0 
tys. t) i dla przemysłu 
wapienniczego (84306.0 
tys. t).  

6 1879 

WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
WAPIENNICZEGO 
oraz towarzyszące 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
CEMENTOWEGO 

Wapień 
Gliniany-
Stróża 

Gliniany, 
Stróża, 
Wojciec
hówka, 
Śródbor
ze 

227,
54 

brak danych 
54,50 / 
73,80 

Na podstawie nowej 
dokumentacji zatw. Dec 
KZK/012/W/6259/93/94 
zmieniono nazwę   złoża 
- uprzednio Stróża WC 
1879 

7 13731 
KAMIENIE 
DROGOWE I 
BUDOWLANE 

Wapień 
Julianów
-Polesie 

Julianów 1,72 odkrywkowy 
23,70 / 
29,00 

 

8 1001 
KAMIENIE 
DROGOWE I 
BUDOWLANE 

Wapień Karsy Karsy 
46,0
0 

odkrywkowy 
średnia: 
27,20 

eksploatacja złoża 
zaniechana 
Pierwsza dok. 
KZK/C/18/57 z dn. 
30.XII.57 r na 1.01.57 r 
2385 tys.m3. 

9 2769 
PIASKI KWARCOWE 
D/P CEGŁY WAP-
PIASKOWEJ 

Piasek 
kwarcowy 
niezawodn
iony 

Karsy 
gmina 
Ożarów 

74,6
5 

odkrywkowy 
3,90 / 
5,10 

 

1
0 

9765 
KRUSZYWA 
NATURALNE 

Piasek 
Wlonice-
Janicki 8 

Wlonice 
474-478 

1,49 odkrywkowy 
4,10 / 
6,70 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

1
1 

7613 
KRUSZYWA 
NATURALNE 

Piasek i 
grunty 
inżynierski
e 

Szyman
ówka 

Szyman
ówka 
dz.612,6
13/3 

15,3
1 

odkrywkowy 2,0 / 8,0 
Złoże eksploatowane 
 

1
2 

7889 
KRUSZYWA 
NATURALNE 

Piasek 
Śródbor
ze 

Śródbor
ze 

0,82 odkrywkowy 
2,10 / 
9,10 

 
  

1
3 

8177 
WAPIENIE I MARGLE 
PRZEM. 
WAPIENNICZEGO 

Opoka 
Brzozow
a 

Brzozow
a 

179,
54 

odkrywkowy 
5,20/51,
30 

 

 

Eksploatacja powierzchniowa, prowadzona na terenie gminy, wywołuje szereg zmian w środowisku. 

Zmianie ulega pokrycie terenu, warunki wodne, warunki bytowania roślin i zwierząt. Przekształceniom ulega 

także rzeźba ternu i krajobraz a wyrobiska i hałdy poeksploatacyjne wymagają przeprowadzenia szerokiej 

rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia. 



 

Tabela 2 Wykaz aktualnych obszarów górniczych (OG) na terenie gminy Ożarów na podstawie bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego MIDAS oraz danych 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach i Geologa Wojewódzkiego (stan na listopad 2012) 

Lp 

Id 
złoża 
wg 
MID
AS 

Nazwa 
złoża 

Nazwa OG Położenie Stan 
Nr w rej. ob. 
górniczych 
wg MIDAS 

Data rozp. 
Data plan 

zak. 
Znak 

dok./Koncesja 

1 
1381

3 
Anna 1 Anna 1 Śródborze aktualny 10-13/2/146 2010/03/30 2025/03/31 

R.Oś.III-
7511/15/2009/ak 

2 
1157

5 
Gliniany 
Stróża 1 

Gliniany 
Stróża 1 

Stróża aktualny 10-13/2/113 2008/04/14 2027/03/02 
R. Oś.III-

7511/3/2008/ak 

3 9066 
Gliniany-

2 
Gliniany-2 Gliniany aktualny 10-12/1/57 2004/04/30 2019/04/30 ŚR.V.7412-11/04 

4 1880 
Gliniany-
Duranów 

Gliniany-
Duranów 

IIA 
 aktualny 10-13/1/34 2002/10/03 2018/05/31 ŚR.V-7412/52/2002 

5 7613 
Szymanó

wka 
Szymanówk
a - Pole N 

Szymanówka aktualny brak danych 2012/09/24 2027/09/30 
OWŚ.V.7422.29.20.

12 

6 7613 
Szymanó

wka 
Szymanówk
a - Pole S 

Szymanówka aktualny brak danych 2012/09/24 2027/09/30 
OWŚ.V.7422.29.20.

12 

 
Tabela 3 Wykaz aktualnych terenów górniczych (TG) na terenie gminy Ożarów na podstawie danych udostępnionych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach (stan na 

listopad 2012) 

Lp. 
Id złoża 

wg serwisu 
MIDAS 

Nazwa 
złoża 

Nazwa Położenie Stan Data rozp. Znak dok./Koncesja 

1 13813 Anna 1 Anna 1 Śródborze aktualny 2010/03/30 R.OŚ.III-7511/15/2009/ak 

2 11575 
Gliniany 
Stróża 1 

Gliniany 
Stróża 1 

Stróża aktualny 2008/04/14 R. OŚ.III-7511/3/2008/ak 

3 9066 Gliniany-2 Gliniany-2 Gliniany aktualny 2004/04/30 ŚR.V.7412-11/04 

4 1880 
Gliniany-
Duranów 

Gliniany-
Duranów IIA 

Gliniany, 
Potok Kolonia, 

Potok Wieś 
aktualny 2003/05/22 ŚR.V-7412/52/2002 

5 7613 
Szymanó

wka 
Szymanówka Szymanówka aktualny 2012/09/24 OWŚ.V.7422.29.20.12 

 



 

6.1.1.4.  RZEŹBA TERENU - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Rzeźba terenu gminy jest znacznie urozmaicona, przy czym najatrakcyjniejszy jest krajobraz doliny Wisły. 

W obrębie doliny występują liczne starorzecza, nadwodne zarośla, pozostałości lasów łęgowych oraz wysoka 

skarpa poprzecinana licznymi wąwozami w utworach lessowych. Obszar wyżyny charakteryzuje się mniejszymi 

różnicami wysokości niż dolina. Pokrywają go głównie pola uprawne, łąki, pastwiska i lasy.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego obszar opracowania przynależy do trzech 

mezoregionów. Są to: Przedgórze Iłżeckie, Wyżyna Sandomierska oraz Małopolski Przełom Wisły. 

 Przedgórze Iłżeckie obejmuje tereny na północ od miejscowości Wyszmontów i Janików. Jest to dość 

płaska równina denudacyjna o wysokościach 180 - 210 m n.p.m., nachylona w kierunku północnym i 

północno-wschodnim, gdzie dochodzi do 160-170 m n.p.m. Występują tu nieliczne nieckowate, 

płaskodenne doliny o głębokości bezwzględnej 5-15m. Dużo bardziej zróżnicowana jest wschodnia granica 

mezoregionu, gdzie osady lessowe i wapienne poprzecinane są licznymi wąwozami i parowami o 

głębokości bezwzględnej 15-40m i szerokości do 150m. Nachylenie stoków dolin przeważnie wynosi 5-

12%, miejscami przekracza 12%. Samą granicę stanowi wysoka na 50m krawędź doliny Wisły, 

oddzielająca Przedgórze Iłżeckie od Małopolskiego Przełomu Wisły.  

Równinę w niektórych miejscach pokrywają osady piasków eolicznych lub niewielkie płaty pokryw 

lessowych (na południe od Śródborza, Stróży i Szymanówki) o wysokościach 200-230 m n.p.m. Wydmy 

paraboliczne i wałowe i pokrywy piaskowe występujące w okolicy Wlonic, Dąbrówki, Potoka, Glinian, 

Karsów, Ożarowa i Lasocina, wydmy paraboliczne osiągające maksymalnie 10m wysokości i podstawie o 

długości ok. 200m, największe można zaobserwować na północ od Czachowa.  

 Wyżyna Sandomierska obejmuje płaskie, równinne tereny akumulacji pokryw lessowych, położone w 

południowej części gminy. Wyżyna wznosi się na wysokość 180-230 m n.p.m., maksymalne wartości 

osiągając w południowej części gminy. Jest ona licznie poprzecinana wąwozami o różnej długości, 

szerokości (maksymalnie do 300m) i głębokości (od 5 do 20m). Największe z nich są często palczasto 

rozgałęzione tworząc bardzo rozbudowane formy. Związane jest to z podatnością pokrywy lessowej na 

erozję wodną. Nachylenie stoków dolin przeważnie wynosi 5-12%, miejscami przekracza 12%. Większość 

z wąwozów to doliny suche, a niektóre są miejscem występowania pomniejszych cieków wodnych. Przy 

dużych opadach suche doliny mogą wypełniać się wodą i lokalnie stwarzać zagrożenie powodziowe. 

Wąwozy i jary są szczególnie mocno rozwinięte w części krawędziowej Wisły. Do największych należą 

wąwozy w okolicach Janikowa i Chrapanowa. 

  Małopolski Przełom Wisły obejmuje północno-wschodnią cześć gminy i związany jest z doliną Wisły. Od 

pozostałych mezoregionów oddziela go kilkudziesięciometrowa krawędź skarpy wiślanej. W obrębie 

mezoregionu znajdują się taras zalewowy i skąpo zachowany taras nadzalewowy rzeki oraz liczne 

starorzecza, dolinki smużne i przelewowe. Wyróżnia się tu wał przeciwpowodziowy pochodzenia 

antropogenicznego oraz stożki napływowe u wylotów dolin i wąwozów. Największy z nich znajduje się w 

Maruszowie i zajmuje powierzchnię kilkudziesięciu hektarów. Obszar jest bardzo zróżnicowany pod 

względem wysokości: od 2-5 m nad średni stan wód do 135-137m n.p.m. Nachylenie skarpy wynosi od 15 

do 50 stopni. 

 

Wpływ człowieka na rzeźbę terenu dotyczy zmian liniowych i powierzchniowych. Zmiany liniowe dotyczą 

utworzenia skarp lub nasypów przy budowie dróg i linii kolejowej oraz utworzenia wału przeciwpowodziowego w 

dolinie Wisły. Zmiany powierzchniowe to przede wszystkim powierzchniowa eksploatacja surowców prowadzona 

głównie w północno-zachodniej części gminy, w sąsiedztwie cementowni Grupy Ożarów oraz wyrobiska 

poeksploatacyjne. W mniejszym stopniu lokalne zmiany rzeźby terenu związane z posadowieniem budynku. 
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6.1.1.5.  GLEBY - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Rolnictwo jest nadal jedną z głównych gałęzi produkcyjnych na terenie gminy. Wynika to z dobrych 

warunków glebowych. Są to głównie gleby lekkie i zasobne, wytworzone z lessów, co wpływa na dużą zawartość 

wapnia. Według opracowywanych przez Instytut Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach map glebowo-rolniczych 

obszar gminy charakteryzuje się wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W 120-punktowej skali 

obszar gminy zwaloryzowano na 80 punktów – powyżej średniej dla województwa i kraju. 

 

Tabela 4 Przydatność rolnicza gleb gminy Ożarów na tle powiatu, województwa i kraju (tabela za 

Programem ochrony środowiska Gminy Ożarów, wg danych Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w 
Puławach) 

 

 

Struktura przydatności gleb dla rolnictwa nie jest jednak w całej gminie jednakowa i wynika bezpośrednio 

ze struktury geologicznej utworów powierzchniowych. Wyraźnie zaznacza się podział pomiędzy północną i 

południową częścią gminy. 

W południowej części gminy gleby wytworzyły się na pokładach lessowych. Są to najzasobniejsze gleby na 

tym obszarze, prawie w całości należące do klas bonitacyjnych I-III, podlegających ochronie przed 

przekształceniem. Duże połacie gleb chronionych występuję też we wschodniej części gminy, w obrębie tarasów 

zalewowych Wisły. Są to gleby, które wytworzyły się na żyznych namułach pochodzenia organicznego, pyłach i 

mułach o różnej miąższości przewarstwionych piaskiem i żwirem, naniesionych przez rzekę. W wyniku 

akumulacji rzecznej. 

W północnej części gleby wytworzyły się również na skałach węglanowych zmieszanych z glinami 

zwałowymi, przykrytych utworami pochodzenia polodowcowego i eolicznego. Na tym terenie mozaika klas 

bonitacyjnych gleb jest dużo bardziej zróżnicowana. Dominują tu jednak klasy niższe – od IV do VI, z niewielką 

domieszką klas wyższych, podlegających ochronie. 

Pod względem bonitacji w gminie dominują gleby klas I-III o najwyższej przydatności rolniczej i chronione 

prawnie przed przekształceniem
4
 – zajmują blisko 50% powierzchni gminy. Drugie co do udziału są gleby klasy  

IV zajmujące ok. 28% powierzchni terenów rolnych a najmniejszy udział mają gleby o najniższej przydatności, 

klasy V-VI, zajmujące ok. 22% terenów rolnych w gminie. 

Gleby w południowej części gminy to w większości gleby brunatne właściwe i czarnoziemy zdegradowane 

na utworach lessowych. Na terenach tych można uprawiać pszenicę, buraki cukrowe i warzywa, nadają się 

również pod rozwój sadownictwa. W północnej części występują mniej zasobne gleby brunatne wyługowane, 

piaszczyste i gliniasto- piaszczyste oraz rędziny. Na terenach tych można uprawiać żyto, ziemniaki i owies. 

Rozróżnienie na te dwie części uwidacznia również podział gleb pod względem przydatności rolniczej. Biorąc 

                                                 
4
 Wyłączone spod ochrony są gleby klas I-III położone w granicach administracyjnych miasta. 
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pod uwagę kompleksy rolnicze największy udział mają kompleksy pszenny bardzo dobry i pszenny dobry 

występujące w południowej części gminy i zajmujące łącznie 44 % gruntów ornych raz kompleks żytni bardzo 

dobry,  żytni dobry i żytni słaby zajmujące 41 % w części północnej. 

W dolinach rzecznych oraz dolinach suchych i cieków okresowych odkładają się piaski i muły tworzące 

mady, wykorzystywane częściowo pod uprawy warzywne a na terenach o wyższym poziomie wód gruntowych 

jako łąki i pastwiska. 

 
Rysunek 2 Rozmieszczenie klas gleb w gminie Ożarów (schemat nieskalowany):  

 

ciemno brązowe – gleby klas I-III podlegające ochronie,  
jasno brązowe – klasa IV, 
kremowe – klasy V-VI 

 
Gleby na terenie miasta oraz obszarach zwartej zabudowy (np. w Lasocinie) w znacznym stopniu uległy 

przekształceniu w wyniku postępującej urbanizacji obszaru. Degradacja dotyczy przede wszystkim profili 

glebowych oraz stanu fizyko-chemicznego gleb. Zmiany profili glebowych związane są z prowadzeniem prac 
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budowlanych, obecnością gruzu. Jakość i stan pozostałych gleb ma znaczenie dla ich wykorzystania rolniczego i 

w dużej mierze przez rolnictwo jest kształtowany.  

Zanieczyszczenia gleb na terenie gminy mają głównie charakter antropogeniczny. Dotyczą emisji 

zanieczyszczeń z przemysłu (w tym na terenach eksploatacji surowców), transportu i odpadów komunalnych 

(składowisk odpadów) oraz zanieczyszczeń wynikających ze sposobu prowadzenia gospodarki rolnej 

(niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych lub organicznych, niewłaściwe 

użytkowanie rolnicze gleb). 

Na terenie miasta i gminy nie prowadzi się monitoringu jakości gleb. Badania nad zawartością 

mikroelementów oraz potrzebami nawozowymi gleb prowadzi w ramach monitoringu jakości środowiska WIOŚ 

(wykorzystując materiały badawcze Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach oraz prace Instytutu 

Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach, realizującego oceny jakości gleb w ramach monitoringu krajowego). 

Badania jakości gleb prowadzone są w cyklu 5 letnim. Prowadzone badania mają na celu określenie jakości 

gleb, monitoringu zmian w ich chemizmie oraz konieczności prowadzenia prac ochronnych. Starosta powiatu 

zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obszarów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 

gleb, wraz z wykazem obszarów dla których obowiązkowe jest przeprowadzenie rekultywacji.  

Prezentowane przez WIOŚ badania odnoszą się do całego powiatu opatowskiego, należy je więc traktować 

poglądowo, jako dane uśrednione. 

 

Tabela 5 Właściwości gleb powiatu opatowskiego  – wynik badań  prowadzonych w 2006 roku 
5
 

Właściwości fizyczne gleb Opis 

Odczyn 34% gleb ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny 

Potrzeby wapnowania dla 38% gleb wapnowanie jest konieczne i potrzebne 

Zawartość fosforu 34% gleb ma niską i bardzo niską zawartość fosforu 

Zawartość potasu 52% gleb ma niską i bardzo niską zawartość potasu 

Zawartość magnezu 23% gleb ma niską i bardzo niską zawartość magnezu 

 

Przytoczone z „Raportu o stanie środowiska województwa świętokrzyskiego w 2006 roku” wyniki badań, jak 

również w Raporcie za lata 2009-2010 nie wykazują znaczących niedoborów mikroelementów w glebie a 

zawartości poszczególnych mikroelementów nie przekraczają wartości naturalnych. Największe braki na terenie 

powiatu opatowskiego dotyczą zawartości potasu.  

Kompleksowe badanie zawartość metali ciężkich w glebie na terenie powiatu przeprowadzono w ramach 

Ogólnokrajowego Programu Badania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w latach 1992-1997. Na terenie powiatu 

opatowskiego przebadano 185 próbek, których wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 

                                                 
5
 Na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w 2006 roku. 
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Tabela 6 Zawartość badanych metali ciężkich w próbkach gleb na terenie powiatu opatowskiego  

(wyniki Ogólnokrajowego Programu Badania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej) 
6
 

 Zawartość w mg/k 

minimalna maksymalna średnia 

Cd – kadm 0,2 0,77 0,26 

Cu – miedź  0,9 22,5 7,9 

Ni – nikiel  1,1 32,5 11,2 

Pb – ołów  3,0 52,0 14,2 

Zn – cynk  8,9 103,5 40,7 

 

Zanieczyszczenia metalami ciężkimi nie mają charakteru powierzchniowego. Są to zanieczyszczenia 

punktowe, związane głównie z sąsiedztwem głównych szlaków komunikacyjnych (dróg krajowych i 

wojewódzkich). Stan środowiska oraz zawartość metali ciężkich nie stwarzają przeszkód w uprawie roślin (brak 

zagrożenia kumulacji zanieczyszczeń w tkankach roślinnych. 

Zagrożenie dla jakości gleb może stanowić nieczynne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości 

Julianów. Przed zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań geologicznych i nie zastosowano żadnych 

zabezpieczeń technicznych dla ochrony wód podziemnych i gleb przed przenikającymi zanieczyszczeniami. 

„Raport oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko polegającej na rekultywacji składowiska odpadów 

komunalnych w Julianowie gmina Ożarów” stwierdza, że analiza próbek gleby przeprowadzona w styczniu 2005 

roku  nie wykazała przekroczeń norm zawartości metali ciężkich a jakość gleb jest zadowalająca. Po rekultywacji 

składowiska opracowano projekt realizacji zespołu piezometrów monitorujących składowisko. 

 

Położenie w granicach administracyjnych miasta znosi obowiązek uzyskania zgody na przekształcenie gleb 

wysokich klas bonitacyjnych na cele nierolnicze. Zmiany przeznaczenia gruntów klas I-III na terenie gminy dalej 

wymagają uzyskania zgody odrolnieniowej tj. wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Z uwagi na ich przyrodnicze 

znaczenie, działania władz powinny zmierzać do zachowania dobrych warunków glebowych, poprzez 

minimalizację przekształceń tych obszarów pod cele nierolnicze oraz eliminować możliwych źródeł 

zanieczyszczeń. W pierwszej kolejności na potrzeby rozwojowe miejscowości powinny być przeznaczane grunty 

położone w obrębie lub w sąsiedztwie terenów już zainwestowanych, położone w zasięgu istniejącej lub 

planowanej w najbliższym czasie infrastruktury. Prowadzona dotychczas na terenie gminy Ożarów polityka 

przestrzenna uwzględniała te aspekty w dokumentach określających zagospodarowanie przestrzenne. 

Wskazane dla poprawy struktury przyrodniczej oraz w mniejszym stopniu jakości gleb  jest wprowadzenie 

roślinności śródpolnej oraz pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż cieków wodnych i dróg, a w szczególności terenów 

cementowni i powierzchniowej eksploatacji surowców. Poprawią one strukturę przyrodniczą obszaru 

(przeciwdziałanie nadmiernemu uproszczeniu agrocenoz) oraz warunki agroklimatyczne (zmniejszenie erozji 

wietrznej gleb, dłuższe utrzymywanie pokrywy śnieżnej, zwiększenie wilgotności). Izolacja od dróg i kopalni 

(jednej z głównych przyczyn zanieczyszczenia gleb) poprawi stan terenów znajdujących się w bezpośrednim ich 

sąsiedztwie. 

 

 

 

 

6.1.1.6.  WODA - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
 

WODY POWIERZCHNIOWE 

                                                 
6
 Na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w 2006 roku. 
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Na obszarze miasta i gminy Ożarów występują 2 cieki wodne: Wisła, stanowiąca wschodnią granice gminy 

oraz będąca dopływem Wisły Czyżówka, która meandruje w południowej części gminy. Sieć rzeczną uzupełniają 

suche doliny o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie okresowo występują cieki wodne, rowy odwadniające 

oraz fragmenty starorzecza w dolinie Wisły i związane z nimi stawy (Czarne Jezioro, staw Przerja). 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie sporządził opracowanie „Obszary zagrożenia 

powodziowego rzeki Wisły w gminie Ożarów”, gdzie wyznaczono obszary zasięgu wielkiej wody o 

prawdopodobieństwie 1%, zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 5% oraz strefę płytkiego zalewu (0,5m) 

od wody 1%. Wyznaczone obszary położone są w dolinie rzeki. 

Dla obszaru rzeki sporządzono również „Koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania doliny i 

regulacji Wisły, odcinek puławski, od ujścia Sanny do ujścia Pilicy od km 295,2 do km 456,8”. Na terenie 

przynależącym do gminy Ożarów wskazano obszary wycinki przerośniętych zakrzewień i utrzymania ich do wys. 

2-3m, tereny istniejących lasów przewidzianych do zachowania oraz tereny przewidziane do zagospodarowania 

przez użytkowników. Wszystkie wyznaczone tereny przylegają do aktualnego koryta rzeki. 

Czyżówka o łącznej długości 25,55 km rozpoczyna swój bieg w okolicach miejscowości Jankowice na 

terenie gminy Ożarów a uchodzi do Wisły w sąsiadującej z Ożarowem gminie – Zawichost. Rzeka jest odbiorcą 

zrzutu oczyszczonych ścieków z terenu miasta. 

 

WODY PODZIEMNE 
Najważniejszym typem wód podziemnych na terenie gminy są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

(GZWP). Są to naturalne podziemne zbiorniki wodne istotne dla gospodarki wodnej kraju. Zbiornik, aby zostać 

zaliczonym do GZWP musi spełnić następujące kryteria ilościowe i jakościowe: 

 Wydajność studni musi przekraczać 70 m³/h; 

 Wydajność ujęcia musi być większa niż 10 000 m³/dobę; 

 Zbiornik może zaopatrzyć ponad 66 tys.  mieszkańców; 

 Woda ze zbiornika aby nadawać się do picia nie może wymagać uzdatniania lub może być 

uzdatniana jedynie w prosty sposób. 

Na terenie gminy występują 3 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Są to: 

 405 GZWP Niecka Radomska  - położony w północnej części gminy zbiornik typu szczelinowo-

porowego w utworach kredy górnej; 

 420 GZWP Wierzbica-Ostrowiec – zbiornik szczelinowo-krasowy, porowy położony w zachodniej 

części gminy, położony w utworach dewońskich; 

 422 GZWP Romanówka – zbiornik w południowej części gminy o charakterze szczelinowo-krasowym, 

podobnie jak 405 GZWP położony w utworach kredy górnej. 

Informację o szacowanych zasobach zbiorników oraz głębokości ujęć zawarto w tabeli poniżej. 
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Tabela 7 Wykaz GZWP na terenie gminy wraz ze średnią głębokością ujęć i dyspozycyjnymi zasobami. 

Nr 

zbiornika 
Nazwa Wiek utworów 

Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 

Średnia  

głębokość ujęć 

tys. m
3
/dobę m 

405 Niecka Radomska Kreda górna 820 30-70 

420 Wierzbica-Ostrowiec Dewon - - 

422 Romanówka Kreda górna, trias 14 <100 

 

Dla zbiorników wód podziemnych zostały określone obszary wymagające najwyższej ochrony (ONO) i 

obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO). Są to strefy wyznaczone w obrębie obszarów słabo lub 

nieizolowanych, przez które mogą do zbiorników GZWP przenikać zanieczyszczenia. 

 

GZWP 420 Wierzbica-Ostrowiec położony jest w obrębie utworów jury górnej oraz jury środkowej i swoim 

zasięgiem obejmuje północno-zachodni fragment gminy, włączając miasto Ożarów. Dla zbiornika w 1998r 

została sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna. Jest to zbiornik szczelinowo-krasowy, porowy położony w 

utworach dewońskich. Powierzchnia całkowita GZWP wynosi 659km2, a wraz z obszarem zasilania dodatkowe 

174km2 (w sumie 833km2). 

W obrębie zbiornika GZWP Wierzbica-Ostrowiec i jego strefy zasilania dokumentacja hydrogeologiczna 

zbiornika proponuje wprowadzenie dwóch obszarów ochronnych: 

I – obejmujący obszar GZWP 420 w utworach jury górnej i część obszaru dodatkowego zasilania w obrębie 

występowania piaskowcowo-wapnistych utworów jury środkowej (keloweju lub batonu i keloweju) 

II – obejmujący pozostały obszar dodatkowego zasilania zbiornika – obszar występowania utworów jury 

środkowej – starszych od keloweju lub batonu i keloweju oraz obszar występowania utworów jury dolnej. 

W obrębie obszaru ochronnego I, z uwagi na drenaż wód podziemnych powodowany poborem wody, 

wyróżniono obszary I.A - określone przebiegiem izochrony t=25 lat dopływu do eksploatowanych ujęć. Powstało 

w ten sposób 7 rejonów: od I.A.1 do I.A.7, z czego pierwszy I.A.1 obejmuje Ożarów. Pozostała część obszaru 

ochronnego - I.B, jest zróżnicowana w zależności od stopnia izolacji głównego poziomu wodonośnego. Ze 

względu na poziom izolacji podzielono teren wyróżniając: I.B.1 – obszar braku izolacji i I.B.2 – obszar z 

częściową izolacją. 

II-gi obszar ochronny również zróżnicowano w zależności od stopnia izolacji wyróżniając: II.A – obszar 

dodatkowego zasilania bez izolacji wód podziemnych od poziomu terenu oraz II.B – obszar z częściową izolacją. 

Powierzchnię poszczególnych obszarów ochronnych podano w tabeli poniżej. 

 

Tabela 8 Powierzchnia obszarów ochronnych GZWP 420 „Wierzbica-Ostrowiec”. 

Obszar ochronny 
Powierzchnia  

w km
2
 

I 

I.A 217 

I.B.1 391 

I.B.2 93 

II 
II.A 110 

II.B 22 
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Rysunek 3 Fragment mapy wskazań hydrogeologicznych dla przestrzennego zagospodarowania stref 

ochronnych zbiornika wód podziemnych Wierzbica-Ostrowiec (GZWP 420) (schemat nieskalowany) 

 

– granica I strefy ochronnej 

– zasięg obszaru I.A.1 Ożarów objętego izochroną t=25 lat dopływu wody do 

rejonu eksploatowanych ujęć 

– obszar o częściowej izolacji głównego poziomu wodonośnego (w pozostałych 

obszarach brak izolacji) 

– granica obszaru górniczego złoża eksploatowanego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 Propozycje nakazów, zakazów i zaleceń w proponowanych strefach projektowanego zbiornika 

ochronnego GZWP nr 420 Wierzbica - Ostrowiec. 
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Lp. Proponowane wskazania dla przestrzennego zagospodarowania proponowanych stref ochronnych 
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Zakaz zmiany przeznaczenia terenów dotychczas chronionych na mocy obowiązujących 

przepisów 

2 

Zakaz lokalizowania nowych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

które mogą zanieczyścić wody podziemne za względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i 

gazy oraz składowane odpady, bez zaprojektowania i wykonania odpowiednich zabezpieczeń, 

3 

Zakaz odprowadzania ścieków do rzek, cieków i ziemi jeżeli nie spełniają one odpowiednich 

wymogów określonych każdorazowo w pozwoleniach wodnoprawnych. Zakaz ten dotyczy 

również wód opadowych z terenów zurbanizowanych, przemysłowych, składowych, baz 

transportowych itp. 

4 
Zobowiązanie właścicieli lub użytkowników ujęć wody dla zbiorowego zaopatrzenia ludności do 

opracowania projektów stref ochronnych ujęć i wystąpienie z wnioskiem o ich ustanowienie 

5 
Zalecenie prowadzenia przez gminy gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminie 

6 
Zalecenie wytyczenia tras przewozu materiałów niebezpiecznych wraz z opracowaniem 

operatu określającego rodzaj materiału i warunki transportu 

1 

S
z
c
z
e

g
ó
ło

w
e
 d

la
 o

b
s
z
a

ru
 o

c
h

ro
n

n
e

g
o

 

I.
A

, 
w

 t
y
m

 I
.A

.1
 t

j.
 r

e
jo

n
u

 O
ż
a

ro
w

a
 

Zalecenie okresowej kontroli szczelności kanalizacji ściekowej i zbiorników bezodpływowych - z 

obowiązkiem natychmiastowego usuwania awarii 

2 

Zalecenie okresowej kontroli rowów i przepustów odprowadzających wody opadowe przez 

właściwy organ gminy, celem zlokalizowania i zlikwidowania ewentualnych "dzikich" przyłączeń 

ścieków sanitarnych, 

3 
Zalecenie ustalenia - na poziomie gmin - zasad nawożenia gleb i stosowania środków ochrony 

roślin (stosowania właściwej kultury rolnej), 

4 

Zalecenie aby organy administracyjne określające warunki szczególnego korzystania z wód 

(PWP na zrzut ścieków) uwzględniały zakres zanieczyszczeń wynikający z działalności 

(produkcji) zakładu.  Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń winny być ograniczone do 

wartości odpowiadającej III klasie czystości wód powierzchniowych. 

 

 

W 2011 roku Minister Środowiska przyjął Dokumentację hydrogeologiczna określającą warunki 

hydrologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych GZWP nr 405 Niecka Radomska. 

Dokumentacja ta zawiera uszczegółowione granice GZWP nr 405 Niecka Radomska oraz granice 

proponowanego zbiornika ochronnego GZWP oraz propozycje zakazów nakazów i ograniczeń w użytkowaniu 

terenu, mające na celu ochronę wód podziemnych. Ww. propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń zostały 

sformułowane w odniesieniu do wydzielonych podobszarów ochronnych A, B i C (wszystkie rodzaje tych 

podobszarów występują na obszarze gminy Ożarów).. 
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Rysunek 4 Fragment mapy wskazań hydrogeologicznych dla przestrzennego zagospodarowania stref 

ochronnych zbiornika wód podziemnych Niecka Radomska (GZWP 405) (schemat nieskalowany) 

 

 - granica GZWP 405 wraz z obszarem zaislania 

 - granica proponowanego obszaru ochronnego 

 - proponowany obszar ochrony A 

 - proponowany obszar ochrony B 

 - proponowany obszar ochrony C 
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Tabela 10 Propozycje nakazów zakazów i ograniczeń w proponowanych podobszarach ochronnych A,B,C 

projektowanego zbiornika ochronnego GZWP nr 405 Niecka Radomska. 

Lp. Projektowane i rekomendowane wymogi ochrony 

Podobszar 

ochronny 

A B C* 

1 

n
a

k
a
z
y
 

Nakaz uzgadniania z właściwym dyrektorem RZGW: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

strategii rozwoju województwa 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planów przestrzennego 

zagospodarowania województwa, 

- lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla przedsięwzięć 

wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do wydania którego organem 

właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej 

+ + + 

2 

Nakaz opracowania ocen oddziaływania na środowisko wszystkich przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności na 

wody podziemne wraz z dokumentacją hydrogeologiczną określającą warunki 

hydrogeologiczne w związku z projektowaniem takiej inwestycji 

+ + + 

3 
Nakaz opracowania oceny oddziaływania na wody podziemne działalności 

wydobywczej (w tym również rekultywacji wyrobisk) 

+ 
 

+ 

4 
Nakaz korzystania w obszarach zwartej zabudowy z kanalizacji zbiorczych 

zakończonych oczyszczalniami 

+  
+ 

1 

Z
a

k
a
z
y
  

Zakaz składowania lub przechowywania odpadów  

promieniotwórczych 

+ + 
 

2 
Zakaz lokalizowania podziemnych składowisk odpadów komunalnych, 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne 

+ + 
 

3 
Zakaz lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych oraz innych 

niż niebezpieczne i obojętne 

+ 
  

4 Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków +   

5 Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych +   

6 
Zakaz rekultywacji terenów pogórniczych i zdegradowanych odpadami zagrażającymi 

jakości wód podziemnych 

+ + + 

1 

z
a

le
c
e

n
ia

 

Wyznaczenie obszarów aglomeracji i zwartej zabudowy w celu wyposażenia ich w 

systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków komunalnych 

+ + + 

2 

Intensyfikacja programu szkolenia rolników w zakresie stosowania dobrych praktyk w 

użytkowaniu i przechowywaniu nawozów, zwłaszcza naturalnych nawozów w postaci 

płynnej 

+ + + 

3 

Systematyczna kontrola stanu i funkcjonowania przydomowej gospodarki ściekowej 

oraz rygorystyczne egzekwowanie wymogów prawnych w tym zakresie, kontrola 

przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 

+ + + 

* w podobszarze C obowiązują zakazy i ograniczenia określone w decyzjach administracyjnych ustanawiających 

strefy ochronne ujęć wód podziemnych, w systemie ochrony GZWP 405 przewidziano dla tego podobszaru tylko 

działania uzupełniające 
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Dla wspomnianych powyżej proponowanych działań ochronnych nie wydano jednak stosownych Rozporządzeń, 

stąd też przywołane poniżej propozycje zakazów nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu sformułowane w 

dokumentacjach hydrogeologicznych dla ww. GZWP nie stanowią obowiązującego prawa. 

 

Poza wymienionymi Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych znaczenie dla gospodarki wodnej mają 

użytkowe poziomy wód podziemnych o wydajności mniejszej niż GZWP. Na terenie całego powiatu 

opatowskiego wody podziemne występują w następujących poziomach wodonośnych (za Programem Ochrony 

Środowiska powiatu opatowskiego): 

 jurajski poziom wodonośny (malm) - kolektorem tego poziomu są spękane wapienie i margle. 

Zasilanie zbiornika wodonośnego następuje głównie w drodze infiltracji wód pochodzenia 

atmosferycznego. Wody malmu należą do wód słodkich. Posiadają niekiedy zwiększoną zawartość 

żelaza. Właściwości bakteriologiczne i chemiczne w zdecydowanej większości odpowiadają wymogom 

stawianym wodom pitnym, 

 kredowy poziom wodonośny to zbiorniki wodonośne o charakterze szczelinowym w opokach, 

marglach, wapieniach i gezach. Wody charakteryzują się średnią twardością i pod względem 

bakteriologicznym nie budzą zastrzeżeń. Poziom kredowy zasilany jest wodami infiltrującymi w głąb 

poprzez warstwy piaszczyste czwartorzędu, 

 czwartorzędowy poziom wodonośny wiąże się z osadami piaszczystymi, żwirowymi i pospółkami 

lub występuje pod zwartą pokrywą lessową na niewielkich głębokościach – zalegając nad 

nieprzepuszczalnymi glinami. Zwierciadło tego poziomu waha się w zależności od ilości opadów 

atmosferycznych oraz odległości od dolin rzecznych. Wody tego poziomu charakteryzują się zmienną 

mineralizacją i są narażone na zanieczyszczenia bakteriologiczne.” 

 

Największą wartość na terenie gminy posiadają wody z poziomu górnokredowego i górnojurajskiego, które 

odpowiadają wymaganiom norm dla wód pitnych bez uzdatniania. 

Na terenie miasta i gminy występuje 12 ujęć wody, z czego 2 na terenie samego miasta Ożarów. Własne 

ujęcie wody posiada cementownia Grupy Ożarów S.A. 

 

JAKOŚĆ I ZAGROŻENIA WÓD 
Monitoring i jakość wód powierzchniowych 

Na terenie gminy nie ma punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) jednolitych części wód. Monitoringiem 

jakości wód powierzchniowych objęta jest wyłącznie rzeka Wisła (brak pomiarów dotyczących stanu wód 

Czyżówki). 

Najbliżej położonym ppk w badaniach WIOŚ w Kielcach jest punkt pomiarowo-kontrolny, dla jednolitych 

części wód Wisły od Wisłoki do Sanu, położony w Sandomierzu. W badaniach lubelskiego WIOŚ badane są 

jednolite części wód Wisły od Sanny do Kamiennej z punktem pomiarowo-kontrolnym w Annopolu, na drugim 

brzegu Wisły w stosunku do gminy Ożarów. Wyniki pomiarów dla ppk w Annopolu w roku 2010 przedstawiono w 

tabeli poniżej. 
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Tabela 11 Jakość wód Wisły w Punkcie pomiarowo-kontrolnym Annopol w roku 2010  

(na podstawie danych WIOŚ Lublin) 

Punkt 
Pomiarowo-
Kontrolny 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

rodzaj 

Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód 

Klasa 
wynikowa 

Badane elementy  
Elementy 

decydujące o 
klasie 

Annopol II 

Elementy 
biologiczne 

I Fitoplankton - chlorofil „a” 
Fitoplankton - 
chlorofil „a” 

Elementy 
fizykochemiczne 

II 

Stan fizyczny, Warunki 
tlenowe , Zasolenie, 
Zakwaszenie: 
Temperatura, Tlen 
rozpuszczony, BZT5, OWO, 
Przewodność w 20o, 
Substancje rozpuszcz., 
Odczyn pH 

Tlen rozpuszczony, 
BZT5,  

Substancje 
rozpuszcz 

Substancje biogenne: 
Azot amonowy, Azot 

Kjeldahla, Azot azotanowy, 
Azot ogólny, fosfor ogólny 

Azot Kjeldahla 

 
Na jakość wód największy wpływ wywiera gospodarka ściekowa. Przy czym prezentowane wyniki zbiorcze 

dla Wisły wykazują że jej stan ekologiczny jest dobry. Głównymi czynnikami decydującymi o przynależności do 

klasy II są zanieczyszczenia fizykochemiczne.  

Nie jest znany stan wód w rzece Czyżówce, dokąd odprowadzane są zrzuty oczyszczonych ścieków z 

terenu miasta.  

 

Monitoring i jakość wód podziemnych 

Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowo-kontrolny, badający jakość wód w pokładach 

kredy górnej – właścicielem i użytkownikiem punktu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowie. Jest to 

jedyny punkt pomiarowo-kontrolny na terenie powiatu. Według wyników badań jakości wód podziemnych w 

województwie świętokrzyskim w punktach monitoringu operacyjnego sieci krajowej (prezentowanych w Raporcie 

„Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010”) wody badane na terenie Zakładu 

Gospodarki Komunalnej zaliczono do klasy III (ze względu na przekroczenia dopuszczalnych dla celów pitnych 

poziomów manganu oraz żelaza). Stan chemiczny wód uznano za dobry. W prezentowanych wynikach (w tym 

samym raporcie) z ponownych badań w roku 2010 wodę znowu zaliczono do klasy III, tym razem ze względu na 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości żelaza. Stan chemiczny wód ponownie uznano za dobry. 

 

Tabela 12 Ocena jakości wód podziemnych poziomu kredy górnej w  punkcie pomiarowo-kontrolnym Ożarów 

 

2009 2010 

klasa wskaźniki decydujące klasa wskaźniki decydujące 

III żelazo, mangan III żelazo  

 

Brak informacji o jakości wód na pozostałych obszarach gminy. We wcześniejszych latach w ramach 

„Programu regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim” 

opracowanym przez PIG Oddział Świętokrzyski przeprowadzano badania jakości wód podziemnych na terenie 

gminy w punktach: 

 Glinianach, nr punktu 57, studnia komunalna, kontrolowany poziom wodonośny – jura górna 

J3, głębokość dolnej krawędzi filtra studni – 49 m, 
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 Glinianach, nr punktu 59, studnia cementowni, kontrolowany poziom wodonośny J3, 

głębokość dolnej krawędzi filtra studni – 137 m, 

 Pisarach, nr punktu 75, studnia ujęcia Szkoły Podstawowej, kontrolowany poziom wodonośny 

J3, głębokość dolnej krawędzi filtra studni – 40 m. 

Zgodnie z danymi archiwalnymi w latach 1997 – 2003 wody ujęcia komunalnego w Glinianach (nr 57) i 

ujęcia Cementowni (nr 59) zostały zakwalifikowane (wg obowiązującej w tamtych latach klasyfikacji) do klasy Ib, 

co oznacza, że wody te odpowiadały normom wód do picia, natomiast wody ujęcia w Pisarach (nr 75), uzyskały 

klasę III, ze względu na zawartość azotanów.  

Ze względu na budowę geologiczną obszarów gminy należy przyjąć, że płytkie wody gruntowe w utworach 

czwartorzędowych wykazują znaczną odporność na degradację i stosunkowo dużą zdolność do regeneracji w 

procesach biologicznych i biochemicznych samooczyszczania się. Wpływ na poziom wód gruntowych ma 

powierzchniowa eksploatacja surowców, powodująca powstanie leja depresyjnego w sąsiedztwie wyrobisk i 

zmian w bilansie wodnym terenu. 

Zagrożenie dla wód podziemnych może występować w centralnej i północnej część gminy, gdzie izolacja 

warstw wodonośnych jest słaba lub jej brak.  

Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych stanowi nieczynne składowisko odpadów komunalnych w 

Julianowie. Składowisko zlokalizowano na działce nr 318/1, w południowej części wyrobiska po eksploatacji 

piasków czwartorzędowych. Przed zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań geologicznych i nie 

zastosowano żadnych zabezpieczeń technicznych dla ochrony wód podziemnych przed przenikającymi 

zanieczyszczeniami (poprzez uszczelnienie podłoża lub drenaż odcieków). Składowisko zrekultywowano, jak 

również zatwierdzono projekt budowy piezometrów mających obserwować składowisko przez okres 30 lat aż do 

jego zamknięcia.  

 

6.1.1.7. POWIETRZE - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zalicza się: zakłady przemysłowe, kotłownie, paleniska 

domowe, transport, składowiska odpadów i rolnictwo. Większość z nich to zanieczyszczenia energetyczne, 

powstające przy spalaniu paliw. Poszczególne kategorie zagospodarowania wpływają na stan powietrza poprzez:  

− sektor komunalno-bytowy – głównie spalanie odpadów w domowych piecach, które nie wytwarzają 

wystarczająco wysokiej temperatury do całkowitego spalenia odpadów takich jak tekstylia, guma i tworzywa 

sztuczne. W związku z czym do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje w postaci sadzy, węglowodorów 

aromatycznych, merkaptanów oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji. Zjawisko nasila się w okresie 

grzewczym, a szczególnie widoczne jest na obszarach zwartej zabudowy.  

− źródła komunikacyjne – głównie zły stan techniczny pojazdów, przestoje w ruchu spowodowane złą 

organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg; zły stan nawierzchni dróg i rodzaj paliwa. Występowanie i 

nasilenie tych czynników powoduje, że na skrzyżowaniach i trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu 

występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw (tlenek węgla, 

tlenek azotu, węglowodory lotne, związki ołowiu). Emisja komunikacyjna jest bardzo nierównomierna - związana 

ściśle z natężeniem pojazdów i zależy od pory dnia (wzrasta w godzinach szczytu tj. dojazdu do pracy i powrotu 

do domu) oraz roku (wzrasta w okresie letnim - wzmożony ruch turystyczny). Największy ruch samochodowy, a 

co za tym idzie największe zanieczyszczenie liniowe, występuje na drogach o utwardzonej nawierzchni, przede 

wszystkim na drogach krajowych. Za pozytywną zmianę należy uznać nowy przebieg drogi krajowej nr 74, który 

od 2007 roku omija miasto Ożarów. 

− emisje technologiczne tj. emisje z pobliskich zakładów przemysłowych (procesy technologiczne, 

prywatne zakłady np. rzemieślnicze, rolnictwo) – główną przyczyną tego typu zanieczyszczeń jest przede 

wszystkim brak lub zły stan technicznych zabezpieczeń oraz przestarzałe procesy technologiczne.  
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Na podstawie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2005-2010 Raport o stanie 

środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010 zaznacza, że obserwuje się trend spadkowy w 

wielkości mierzonych emisji pyłów. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest cementowania Grupy Ożarów S.A., wymieniona we wspomnianym 

Raporcie wśród 17 największych zakładów emitujących ponad 500 ton pyłów i gazów do środowiska (bez CO2). 7 

Zgodnie z informacją na stronie internetowej firmy w skład Grupy wchodzi obecnie około 70 zakładów, 

oferujących produkty budowlane i świadczących usługi dla przemysłu budowlanego. 

Według badań prowadzonych przez WIOŚ w 2010 roku wśród największych emitorów zanieczyszczeń na 

terenie województwa wynika, że ok. 80% emisji dwutlenku siarki, 67% tlenków azotu, 52% pyłów oraz ok. 59% 

dwutlenku węgla związanych jest z przemysłem energetycznym (w tym ciepłownictwem). Drugim co do wielkości 

jest obecny na terenie gminy przemysł cementowo-wapienniczy. 

 

Tabela 13 Udział powiatu opatowskiego w emisji zanieczyszczeń pyłowych w województwie świętokrzyskim w 

latach 2009-2010
 8
 

 Rok 

Pył 
ogółem 

Zanieczyszczenia gazowe 

SO2 NOx CO CO2 pozostałe 

Mg % Mg % Mg % Mg % Mg % Mg % 

Powiat 
opatowski 

2009 

3
2
5
 

1
0
,1

 

5
2
1
 

2
,9

 

2
.5

4
7
 

1
3
,0

 

1
.4

4
5
 

3
,5

 

1
.6

0
9
.5

4
7

 

1
3
,8

 

1
2
9
 

1
6
,7

 

2010 

2
7
8
 

9
,8

 

5
7
2
 

3
,3

 

2
.1

3
3

 

1
1
,0

 

1
.3

4
8

 

3
,3

 

1
.7

4
1
.1

6
5

 

1
3
,1

 

1
0
6
 

1
1
,0

 

Województwo 
świętokrzyskie 

2009 

3
.2

2
2
 

1
0
0
 

1
7
.1

5
0
 

1
0
0
 

1
9
.5

8
0
 

1
0
0
 

4
1
.2

3
3
 

1
0
0
 

1
1
.6

2
3

.9
3
1

 

1
0
0
 

7
7
4
 

1
0
0
 

2010 

2
.8

4
4
 

1
0
0
 

1
7
.1

5
0
 

1
0
0
 

1
9
.4

2
4
 

1
0
0
 

4
0
.5

4
9
 

1
0
0
 

1
3
.2

5
2

.1
8
4

 

1
0
0
 

9
6
3
 

1
0
0
 

 

W roku 2010 wprowadzono nowe „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza” opracowane przez 

Instytut Ochrony Środowiska, które wprowadzały nowy podział kraju na strefy, w ramach których prowadzi się 

monitoring jakości powietrza. W roku 2009 obowiązywał podział na strefy ustalony na podstawie art. 87 ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 

2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. 

W roku 2009 miasto i gmina Ożarów przynależała do strefy ostrowiecko-starachowickiej lub obszaru 

całego województwa (dla pomiarów dotyczących ozonu lub ochrony roślin). W 2010 roku województwo 

podzielono na miasto Kielce oraz strefę świętokrzyską oraz dodano pomiar zawartości pyłu PM2,5.  

Wynikowe klasy dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń dla stref pomiarowych obejmujących gminę 

Ożarów przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

                                                 
7
 Za Raportem o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010 

8
 Wg Raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010  
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Tabela 14 Klasy jakości powietrza dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń.
 9
 

 

Przynależność do określonej klasy oznacza: 

• klasa A (D1) – stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 

• klasa B – stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 

• klasa C (D2) – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 

dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

 

 

Dane WIOŚ dotyczą całej strefy i nie oddają stanu środowiska w obrębie obszaru opracowania. W obrębie 

gminy i miasta Ożarów zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowy monitoringu powietrza, położony na Osiedlu 

Wzgórze. Punkt bada zawartość NO2, SO2 (w roku 2009) oraz pyłu PM10 (w latach 2009 i 2010). Badania 

jakości powietrza w punkcie prowadzi Cementownia Ożarów.  

W prowadzonych przez WIOŚ badaniach 24-godz. stężenia SO2 w 2009 roku w punkcie osiągnięto 

najwyższe dla województwa stężenia maksymalne. Wynosiło 97μg/m3, stanowiło 78% obowiązującego poziomu 

dopuszczalnego (125μg/m3), dla którego nie został określony margines tolerancji. W punkcie przekroczono też 

wartości dopuszczalne obowiązujące dla stężeń 24-godz. PM10: 31 wyników z przekroczeniami na 35 

dozwolonych. Na stanowisku nie została jednak przekroczona wartość średnia roczna, która w Ożarowie wynosiła 

28,5μg/m3. Przekroczenia wartości stężeń dopuszczalnych odnotowano również w roku 2010 (49 przekroczeń 

dobowych na 35 dozwolonych w roku w Ożarowie, 58 przekroczeń w Busku Zdroju), co skutkowało przyznaniem 

klasy wynikowej C. 

Jak podkreślono w raporcie o stanie środowiska: dobowe stężenia pyłu przekraczające poziom 

dopuszczalny wykazują znaczne zróżnicowanie sezonowe stężeń – wyższe wartości charakteryzują okres 

grzewczy. 

 

                                                 
9
 Wg Raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010  

10 
Klasa wynikowa D2 odnosi się do celu długoterminowego 

Klasy wynikowe uzyskane w rocznej ocenie jakości powietrza w roku 2009  

określone dla ochrony zdrowia  
(dla strefy ostrowiecko-starachowickiej oraz 

całego województwa dla badań ozonu) 

SO2 NO2 PM 10 Ołów Benzen CO 

A A A A A A 

Ozon Nikiel Kadm Arsen Benzo(a)piren 

A (D1)
10

 A A A A 

określone dla ochrony roślin  
(dla całego województwa z wyłączeniem 

miasta Kielce) 

SO2 NOx Ozon 

A A C (D2) 

Klasy wynikowe uzyskane w rocznej ocenie jakości powietrza w roku 2010  

określone dla ochrony zdrowia 
(dla strefy świętokrzyskiej)  

SO2 NO2 PM 10 Ołów Benzen CO 

A A C A A A 

Ozon Nikiel PM2,5 Kadm Arsen Benzo(a)piren 

A (D1) A B A A C 

określone dla ochrony roślin  
(dla strefy świętokrzyskiej) 

SO2 NOx Ozon 

A A C (D2) 
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Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), tło substancji, dla których 

określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez 

właściwy inspektorat ochrony środowiska, jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło 

uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednione dla roku.  

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem znak IM.7016.142.2011 z dnia 

2.11.2011r. określił dla rejonu obszaru opracowania tło zanieczyszczeń. Zgodnie z „Raportem o oddziaływaniu na 

środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - Duranów w kierunku 

północnym” średni aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tło) dla całej gminy Ożarów nie przekracza 

dopuszczalnych stężeń średniorocznych: 

 

Tabela 15 Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla gminy Ożarów
11

 

Substancja D1, µg/m
3
 Da, µg/m

3
 R, µg/m

3
 

Benzen 30 5 2,5 

tlenki azotu 200 40 24,5 

dwutlenek siarki 350 20 11,8 

pył zawieszony PM10 280 40 33,4 

tlenek węgla 30000 0 0 

węglowodory alifatyczne 3000 1000 100 

węglowodory aromatyczne 1000 43 4,3 

D1 – wartość dopuszczalna (poziom odniesienia) uśredniona do 1 godziny 
 

Da – dopuszczalne stężenie średnioroczne 
R – średni aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tło zanieczyszczeń) 

Wśród zakładów i podmiotów gospodarczych posiadających przemysłowe lub energetyczne źródła 

zanieczyszczenia powietrza znajdują się: 

 Cementownia Grupy Ożarów S.A. 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze”, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, 

 Zakład Produkcji Styropianu Józef Oszczedłowski i Spółka Sobótka, 

 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.. - Stacja Hodowli Roślin Śmiłów. 

Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Gminy Ożarów pozwolenia na emisje pyłów i gazów do 

atmosfery na terenie gminy Ożarów były wydane: 

 cementowni „Grupa Ożarów” S.A. w Karsach, 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” w Ożarowie, 

 Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, 

 Zakładowi Produkcji Styropianu Józef Oszczedłowski i Spółka w Sobótce. 

Największym źródłem emisji na terenie gminy jest cementownia Grupy Ożarów S.A. 

Na jakość powietrza na terenie gminy wpływają przede wszystkim lokalne źródła zanieczyszczeń 

pochodzące ze spalania paliw. Ciągłej poprawie ulega jakość powietrza pod względem zawartości siarki i tlenku 

węgla, co wynika z poprawiającej się jakości paliw stosowanych do ogrzewania budynków oraz stosowania 

nowych technologii. Wprowadzanie nowych technologii i filtrów w cementowni również ogranicza w porównaniu 

do lat ubiegłych emisję pyłów. Wzrasta zawartość tlenków azotu, którego głównym źródłem pochodzenia jest 

transport komunikacyjny - ilość samochodów na drogach ciągle rośnie. Na ograniczenie tlenków azotu w 

                                                 
11 

Tabela za „Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - 

Duranów w kierunku północnym”
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powietrzu może wpłynąć poprawa stanu technicznego pojazdów – nowsze samochody posiadają instalacje 

zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz dbanie o właściwy stan techniczny nawierzchni. 

Pozytywny wpływ na jakość powietrza w mieście miała przebudowa drogi krajowej nr 74, która aktualnie omija 

miasto od strony wschodniej. 

 

6.1.1.8. KLIMAT AKUSTYCZNY - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY 

PRZECIWDZIAŁANIA 
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska za hałas uznajemy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 

16 000 Hz. Odbieranie dźwięków jako hałasu zależy od osobistych odczuć dotyczących ich uciążliwości. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w zależności od rodzaju terenu, wyznacza rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 120 poz. 

826) zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku (Dz. U. poz. 1109). 

Dopuszczalne dobowe poziomy hałasu przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 16 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w odniesieniu do jednej doby
12

 

 
Za główne źródła hałasu na terenie gminy należy uznać szlaki komunikacyjne (drogi i kolej – hałas 

komunikacyjny), w dalszej kolejności zakłady produkcyjne i lokalne źródła hałasu w postaci zakładów 

usługowych, rzemieślniczych (hałas przemysłowy) i eksploatacji kruszywa. 

                                                 
12

 Za rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 120 poz. 826) zmienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku (Dz. U. 
poz. 1109). 
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Nasilenie hałasu ze źródeł komunikacyjnych zależy od natężenia ruchu, stanu technicznego pojazdów i 

dróg. Największe znaczenie i obciążenie ruchu pojazdów na terenie miasta i gminy występuje na drodze krajowej 

nr 74 (co potwierdzają dane z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA w 2010r), w 

dalszej kolejności na drodze krajowej nr 79 oraz drodze wojewódzkiej nr 755. Niewielki wpływ na hałas ma 

istniejąca na terenie gminy linia kolejowa wraz z odgałęzieniem do zakładów cementowych Grupy Ożarów S.A. 

Monitoring zanieczyszczenia środowiska hałasem prowadzony przez WIOŚ nie obejmuje miasta Ożarów, 

stąd nie ma wiarygodnych danych odnośnie jego rzeczywistej wielkości. W pozostałych punktach pomiarowych w 

miastach na terenie województwa dopuszczalne poziomy hałasu zostały przekroczone. Należy przyjąć, że 

prowadzone prace modernizacji i przebudowy dróg różnych szczebli zmniejszają wpływ stanu technicznego dróg 

na poziom hałasu. WIOŚ za dominujące źródła hałasu przemysłowego na terenie województwa są głównie duże 

zakłady przemysłu cementowo-wapienniczego, drzewnego, żeliwnego, a także urządzenia nagłaśniające w 

lokalach rozrywkowych i gastronomicznych. 

WIOŚ nie przytacza danych dotyczących hałasu przemysłowego na terenie miasta i gminy Ożarów. 

Zaznacza jedynie, że oddziaływanie akustyczne zakładów przemysłowych na środowisko ma charakter lokalny. 

Do największych zakładów należy Grupa Ożarów i hałas związany z poszczególnymi etapami produkcji i 

transportu materiałów. Z uwagi na położenie zakładu uciążliwość dla mieszkańców jest mała. Zakład oddziałuje 

na tereny otwarte (w tym obszar leśny) i zwierzęta tam występujące. 

Na ograniczenie hałasu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w głównej mierze wpłynie poprawa 

stanu technicznego dróg. Hałas przemysłowy, związany z prowadzoną działalnością ma charakter lokalny. 

Częściowo ograniczyć go może stosowanie nowych technologii oraz urządzeń i instalacji tłumiących hałas, przy 

czym nie wszędzie można je zastosować (np. wydobycie surowców w kopalniach odkrywkowych oraz transport 

samochodowy urobku wewnątrz i poza kopalnię).  

 

6.1.1.9. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
Źródłem pół elektromagnetycznych na omawianym terenie są linie energetyczne, urządzenia 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe emitują pola 

elektromagnetyczne na dużej wysokości, nie stwarzając zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. 

Na terenie opracowania znajduje się 11 stacji basowych telefonii komórkowych, z czego trzy na terenie 

miasta (wyróżnione w tabeli). 

 

Tabela 17 Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Ożarów (stan na 10.01.2012) 
13

 

Lp. Nazwa Operatora Nr Decyzji 
Rodz. 

decyzji 
Data 

ważności 
Lokalizacja IdStacji 

1 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/3336/1/08 P 2018-09-30 Ożarów, Cementownia "Ożarów" 12417 

2 POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A. GSM900/2/1457/3/08 P 2018-12-31 Ożarów, działka nr 1175/2 56114 

3 POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A. GSM900/2/5950/1/07 P 2017-10-31 Ożarów, działka nr 507/4 56170 

4 
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA 
CENTERTEL sp. z o.o. 

GSM900/3/0596/3/11 zmP 2016-02-09 Ożarów, działka nr 507/4 2797 

5 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/3331/1/08 P 2018-09-30 Ożarów, Ostrowiecka, dz. nr 818 12320 

6 
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA 
CENTERTEL sp. z o.o. 

GSM900/3/1281/2/11 zmP 2016-12-10 Ożarów, Trasa nr 723 4137 

7 
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA 
CENTERTEL sp. z o.o. 

GSM900/3/0237/2/11 zmP 2016-12-10 Biedrzychów, działka nr 420 1907 

8 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/4197/2/09 P 2019-01-31 Lasocin, Dębińska 1 12544 

9 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/8474/1/06 P 2016-02-16 Sobótka, działka nr 16/3 10242 

10 POLSKA TELEFONIA CYFROWA S.A. GSM900/2/5247/1/05 P 2015-09-12 Sobótka, działka nr 88 56166 

                                                 
13

 Wg danych opublikowanych prze Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl   

http://www.uke.gov.pl/
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11 
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA 
CENTERTEL sp. z o.o. 

GSM1800/3/0774/2/11 zmP 2017-04-18 
Ożarów, Osiedle Wzgórze, działka  
nr 507/4 

2797 

zmP – zmiana pozwolenia, P - pozwolenie 

 

W przypadku linii energetycznych konieczność ewentualnego wyznaczenia pasa ochronnego po 

przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów ustala zarządca linii. Zazwyczaj ewentualne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączonego spod zabudowy pasa technicznego, 

wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii.  

 Na obszarze miasta głównymi możliwymi źródłami emisji pół elektromagnetycznych jest dwutorowa linia 

elektroenergetyczna o napięciu 110kV wyprowadzoną z linii 110 kV relacji Stalowa Wola - Ostrowiec Św. Wraz z 

GPZ Ożarów, linia  napowietrzna linia 110kV łączy GPZ-Ożarów z GPZ-Annopol oraz GPZ-Cementownia wraz z 

dwoma liniami 110kV z rozdzielni Ostrowiec Świętokrzyski.  

 

Szczegółowe zapisy odnośnie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, 

poz. 1883). 

 

6.1.2. ŚRODOWISKO BIOTYCZNE - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY 

PRZECIWDZIAŁANIA 

6.1.2.1. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE 
Powiązania zewnętrzne gminy związane są głównie z doliną rzeki Wisły, która jest korytarzem ekologicznym 

o randze europejskiej i łączy Bałtyk z terenami południowej Polski. Obszar środkowej Wisły, obejmujący jej dolinę 

od Sandomierza w dół biegu jest włączony jako węzeł ekologiczny do sieci ECONET-PL. Sieć ta jest 

zintegrowanym paneuropejskim systemem ochrony dziedzictwa przyrodniczego utworzonym przez 

Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Sieć obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych, 

posiadające zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne w zachowaniu tych cech na 

obszarach sąsiednich. 

  Dolina Wisły objęta jest ochroną również w ramach sieci Natura 2000. Znajdują się tu dwa obszary: 

PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW).  

Tereny gminy łączą się z Wisłą poprzez dolinę rzeki Czyżówki oraz obszary kompleksów leśnych w północnej 

części gminy. Wspomniane lasy wchodzą w skład korytarza ekologicznego Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego
14

 i Doliny Kamiennej. 

Poprzez korytarz ekologiczny gmina łączy się z kompleksami leśnymi położonymi w powiecie ostrowieckim, 

które wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. OChK obejmuje całą dolinę rzeki 

Kamiennej z jej prawobrzeżnym dopływem Kamionką oraz przylegający do niej kompleks Lasów Iłżeckich. 

W powiecie ostrowieckim znajdują się też najbliższe rezerwaty przyrody: Lisiny Bodzechowskie, Krzemionki 

Opatowskie, Ulów oraz najdalej na północy Rezerwat Modrzewie. Kolejne rezerwaty znajdują się w powiecie 

sandomierskim: związane z Wisłą rezerwat Góry Pieprzowe i  rezerwat Wisła pod Zawichostem oraz położony 

bliżej gminy rezerwat Zielonka w gminie Zawichost. 

Umiejscowienie miasta i gminy Ożarów na tle obszarów chronionych przedstawiono na schemacie poniżej. 

 

Rysunek 5 Miasto i Gmina Ożarów na tle sąsiadujących obszarów chronionych 

                                                 
14 

Bliżej niż Park Sieradowicki znajduje się Jeleniewski Park Krajobrazowy, położony w odległości  ok. 21,6 km od granicy 

gminy. Brak jednak bezpośredniego połączenia pomiędzy Parkiem a gminą. 
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Źródło: Opracowanie własne na bazie mapy http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ 

 

6.1.2.2. POWIĄZANIA WEWNĘTRZNE  
System przyrodniczy gminy opiera się na ciekach wodnych: Czyżówce meandrującej w południowej części 

gminy i Wiśle łączącej gminę z terenami przyległymi oraz kompleksach leśnych w północnej części gminy. 

Elementy te stanowią podstawowy układ przyrodniczy w ramach którego odbywa się funkcjonowanie 

przyrodnicze gminy. Powiązania funkcjonalne zapewnia towarzysząca ciekom roślinność, będąca miejscem 

występowania drobnej zwierzyny i ptactwa. Ciągi te umożliwiają migrację roślin i zwierząt oraz wzajemne 

przenikanie się terenów otwartych o różnym pokryciu i zurbanizowanych. Poprzez te korytarze ekologiczne 

obszar opracowania łączy się z terenami przyległymi, w tym obszarami chronionymi o randze krajowej i 

międzynarodowej. 

 Podstawowy układ przyrodniczy gminy wzbogacają parki i założenia podworskie, cmentarze, tereny 

sportowe, nasadzenia i kępy śródpolne oraz pasy zieleni przydrożnej. 

 

6.1.2.3. LASY - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Lasy na terenie gminy położone są w obrębie VI Krainy Małopolskiej w trzech Dzielnicach przyrodniczo-

leśnych: 3 Dzielnicy Radomsko-Iłżeckiej (mezoregion Przedgórza Iłżeckiego), w 4  Dzielnicy Wyżyny 

Zachodniolubelskiej oraz w 9 Dzielnicy Wyżyny Środkowo Małopolskiej (mezoregion: Wyżyny Sandomierskiej). 

Lasy na terenie gminy nie są rozmieszczone równomiernie. Wynika to z warunków glebowych i przydatności 

gleb do upraw rolniczych. Najkorzystniejsze gleby, położone w południowej części gminy są prawie w całości 

przeznaczone pod uprawy polowe. W północnej części gminy, gdzie występują gleby słabsze, rolnictwo nie 

rozwija się tak intensywnie. Dlatego w tej części znajdują się duże, zwarte kompleksy leśne. Na pozostałym 

terenie oraz poza zwartymi kompleksami obszary lasów są pofragmentowane i nieciągłe (za wyjątkiem 

fragmentów dolin i wąwozów). Rozdrobnienie lasów i ich niewielka powierzchnia w części południowej gminy nie 

sprzyja zachowaniu ciągłości ekologicznej i prawidłowemu funkcjonowaniu przyrodniczemu terenów. 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/
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Powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 3826 ha
15

, z czego przeważająca część to lasy będące 

własnością osób prywatnych. Stanowią one ponad 64% lasów na terenie gminy. Udział lasów prywatnych na 

terenie opracowania ulega ciągłemu wzrostowi (w porównaniu do roku 2005 wzrósł o 1%). Wynika to z ciągłych 

zalesień prowadzonych przez osoby prywatne. Pomiędzy 2005 a 2010 rokiem powierzchnia lasów prywatnych 

zwiększyła się o 208ha, podczas gdy lasów Skarbu Państwa o 65,8ha. 

 

Tabela 18 Powierzchnia gruntów leśnych  i zalesienia wraz z formą władania na obszarze gminy Ożarów 

 Jedn.  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Powierzchnia gruntów leśnych 

lasy ogółem ha 3552,5 3555,5 3668,5 3667,2 3802,2 3826,4 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 1311,3 1308,3 1376,3 1373,9 1372,9 1377,1 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych 

ha 1060,3 1060,3 1062,0 1068,6 1068,6 1068,8 

grunty leśne prywatne ha 2254,0 2260,0 2305,0 2306,0 2442,0 2462,0 

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

zalesienia ogółem ha 15,5 22,3 21,5 26,1 14,0 2,5 

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych 

ha 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

zalesienia lasy prywatne ogółem ha 15,5 22,3 21,4 26,1 14,0 2,5 

Zestawienie: BDL GUS 

 

Wraz ze wzrostem powierzchni lasów zwiększa się lesistość gminy. Pomiędzy rokiem 2005 a 2010 lesistość 

gminy wzrosła o 1,5%. Lesistość gminy, wynosząca 20,9%, jest znacząco wyższa od lesistości powiatu 

opatowskiego – 15,3%, niższa jednak niż średnia dla całego województwa (wynosząca 27,9%) i kraju (29,2%). 

 

Tabela 19 Lesistość gminy Ożarów na przestrzeni 2005-2010 roku 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lesistość (%) 19,40 19,40 20,00 20,00 20,70 20,90 

 
Administracyjnie obszar gminy przynależy do Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Radomiu). Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśna w obrębie Lasów Państwowych. 

Lasy te znajdują się w trzech leśnictwach: Leśnictwo Stróża, Czyżów i Skałecznica. 

Zgodnie z prawem nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje Starosta Powiatowy. Na mocy porozumienia 

pomiędzy Starostą a Nadleśnictwem nadzór ten przekazano Nadleśnictwu. 

Większość drzewostanów będąca we władaniu Lasów Państwowych to drzewostany dość młode z 

dominującym udziałem sosny (udział gatunku to ponad 90%). Pokrywają gleby o najniższej przydatności dla 

rolnictwa. Jako drzewa domieszkowe występują dąb i brzoza, rzadziej buk i modrzew. 

Na terenie opracowania występują 4 typy siedliskowe lasów: 

 las mieszany świeży LMsw. 

 las świeży Lsw. 

 bór mieszany świeży BMsw.  

 bór świeży Bsw. 

Największy udział mają las mieszany świeży oraz las świeży a w dalszej kolejności bór mieszany świeży. 

Najmniejsza powierzchnię zajmują siedliska boru świeżego. 

Niewielkie obszary lasów posiadają kategorię ochronną. Lasy ochronne wokół miast posiada 1,32 ha, a 

28,76 ha lasów jest zaliczonych do lasów glebochronnych.  

Wszystkie lasy państwowe w gminie Ożarów zostały zaliczone do I strefy uszkodzeń przemysłowych. 

                                                 
15

 Dane za 2010 rok wg Banku Danych Lokalnych GUS 
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ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 
Nadleśnictwo Ostrowiec Św. określiło stan sanitarny lasów jako dobry. Głównym problemem jest masowe 

występowanie szkód powodowanych przez pędraki chrabąszczowate, które od 20 lat zwiększają obszar swojego 

żerowania. Populację kontroluje się wykorzystując metody mechaniczne i chemiczne. 

Program Ochrony środowiska Gminy Ożarów jako zagrożenia dla lasów wymienia: 

 znaczne rozdrobnienie kompleksów leśnych, które powoduje przerwanie ciągłości naturalnej 

ekosystemów i ograniczenie ostoi zwierząt, 

 uszkodzenia drzewostanów spowodowane zanieczyszczeniami powietrza, głównie pochodzenia 

przemysłowego, 

 nierealizowanie odnowień na zrębach i na gruntach przejściowo pozbawionych drzewostanu oraz 

niepełne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, 

 nadmierne i nielegalne wycinki drzew, niezgodne z planami urządzenia lasu, powodujące spadek 

powierzchni leśnej oraz zmiany populacji drzewostanu, 

 zaśmiecanie lasów odpadami powodujące zagrożenia pożarami, i zanieczyszczenie środowiska. 

Zagrożenie pożarowe potwierdzają informacje Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Zostało ono zaliczone do II 

kategorii zagrożenia pożarowego. Średnia ilość pożarów w okresie ostatnich 10 lat wynosiła 14 rocznie, a główną 

przyczyną ich powstania były podpalenia i nieostrożność ludzi. 

W związku z niewielką powierzchnią lasy południowej części gminy narażone są na nadmierną penetrację i 

związane z nią uszkodzenia mechaniczne drzewostanu, zaśmiecenia oraz znaczne uproszczenie zbiorowisk. 

Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zalesień zwiększających powierzchnię istniejących kompleksów oraz 

tworzących powiązania z obszarami przyległymi (zapewnienie zewnętrznego zasilania obszaru). 

 

6.1.2.4. ŚWIAT ZWIERZĘCY 
Podczas przeprowadzonej dla terenu miasta i gminy Ożarów w 1995 roku inwentaryzacji przyrodniczej, 

stwierdzono występowanie na terenie gminy 108 gatunków zwierząt objętych ochroną, z czego 87 to gatunki 

ptaków.  

Tabela 20 Gatunki podlegające ochronie zinwentaryzowane na terenie gminy podczas inwentaryzacji 

przyrodniczej w 1995 roku 

Gromada Gatunki podlegające ochronie zinwentaryzowane na terenie gminy 

Ssaki 

 Jeż wschodni (Erinaceus concolor) 

 Kret (Talpa europea) 

 Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 

 Ryjówka malutka (Sorex minutus)  

 Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 

 Gronostaj (Mustela erminea) 

 Łasica (Mustela nivalis) 

 Chomik (Cricetus cricetus) 

 Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 

Ptaki 

 Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 

 Bączek (Ixobrychus minutus) 

 Bocian biały (Ciconia ciconia) 

 Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) 

 Jastrząb (Aceipiter gentilis) 

 Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) 

 Pustułka (Falco tinmonculus) 

 Kobuz (Falco subbuteo) 

 Przepiórka (Coturnix coturnix) 

 Kokoszka wodna (Gallinula chloropus) 

 Kulon (Burhinus aedicnemus) 

 Sieweczka rzeczna (Charadius dubius) 

 Pokląskwa (Saxicola rubetra) 

 Kląskawka (Saxicola torquata) 

 Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 

 Kos (Trudus merula) 

 Kwiczoł (Turdus pilaris) 

 Śpiewak (Turdus philomelos) 

 Strumieniówka (Locustella fluviatilis) 

 Łozówka (Acrocephalus palustris) 

 Zaganiacz (Hippolais icterina) 

 Piegża (Sylvia currua) 

 Cierniówka (Sylvia communis) 

 Pokrzewka ogrodowa (Sylvia borin) 
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 Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) 

 Czajka (Vanellus vanellus) 

 Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 

 Śmieszka (Larus ridibundus) 

 Mewa pospolita (Larus canus) 

 Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) 

 Rybitwa białoczelna (Sterna albifons) 

 Sierpówka (Streptopelia decaocto) 

 Turkawka (Streptopelia turtur) 

 Kukułka (Cuculus canorus) 

 Jerzyk (Apus apus) 

 Zimorodek (Alcedo atthis) 

 Kraska (Coracias garrulus) 

 Krętogłów (Jynx torquilla) 

 Dzięcioł zielony (Picus viridis) 

 Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 

 Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 

 Dzięcioł syryjski (Dendrocopos syriacus) 

 Dzięciołek (Dendrocopos minor) 

 Skowronek polny (Alauda arvensis) 

 Brzegówka (Riparia riparia) 

 Dymówka (Hirundo rustica) 

 Oknówka (Delichon urbica) 

 Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 

 Pliszka żółta (Motacilla flava) 

 Pliszka siwa (Motacilla alba) 

 Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 

 Pokrzywnica (Prunella modularis) 

 Rudzik (Erithacus rubecula) 

 Podróżniczek (Luscinia svecica) 

 Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)  

 Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 

 Pokrzewka czarnołbista (Sylvia atricapilla) 

 Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) 

 Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 

 Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 

 Muchówka szara (Muscicapa striata) 

 Sikora uboga (Parus palustris) 

 Sikora czarnogłowa (Parus montanus) 

 Sikora sosnówka (Parus ater) 

 Sikora modra (Parus caeruleus) 

 Bogatka (Parus major) 

 Kowalik (Sitta europaea) 

 Remiz (Remiz pendulinus) 

 Wilga (Oriolus oriolus) 

 Gąsiorek (Lanius collurio) 

 Sójka (Garrulus glandarius) 

 Kawka (Corvus monedula) 

 Kruk (Corvus corax) 

 Szpak (Sturnus vulgaris) 

 Wróbel domowy (Passer domesticus) 

 Mazurek (Passer montanus) 

 Zięba (Fringilla coelebs) 

 Kulczyk (Serinus serinus) 

 Dzwoniec (Corduelis chloris) 

 Szczygieł (Carduelis carduelis) 

 Makolągwa (Carduelis cannabis) 

 Gil (Pyrrhula pyrrhula) 

 Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 

 Trznadel (Emberiza citrinella) 

 Ortolan (Emberiza hortulana) 

 Potrzos (Emberiza schoeniclus) 

 Potrzeszcz (Miliaria calandra) 

Gady 

 Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 

 Jaszczurka żyworódka (Lacerta vivipara) 

 Padalec (Anguis fragilis) 

 Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 

 Żmija zygzakowata (Vipera berus) 

Płazy 

 Kumak nizinny (Bombina bombina) 

 Ropucha szara (Bufo bufo) 

 Ropucha zielona (Bufo viridis) 

 Rzekotka drzewna (Hyla arboea) 

 Żaba trawna (Rana temporaria) 

Ryby  Ciosa (Pelecus cultratus)  

Owady  Paź żeglarz (Iphiclides podalirius)  

 

Gmina położona jest w sąsiedztwie korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym, związanym z doliną 

Wisły. Dolina jest miejscem występowania licznego ptactwa i została objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000 

(obszar Natura 2000 „Małopolski Przełom Wisły” oraz obszar Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce”). Listę 

zidentyfikowanych gatunków ptaków (zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy ptasiej oraz migrujących, nie 

wymienionych w załączniku I) występujących na tym terenie przedstawiono poniżej. 

 
Tabela 21 Lista ptaków, których występowanie stwierdzono w rejonie doliny Wisły 
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Lp Nazwa Łacińska Nazwa Polska 

Z
a
ł.
 I
 1

6
 

M
ig

ru
ją

c
e

 
1

7
 

PLB140006 - 
Małopolski 

Przełom 
Wisły 

PLH060045 - 
Przełom 
Wisły w 

Małopolsce 

1 Actitis hypoleucos Brodziec piskliwy  * T - 

2 Alcedo atthis Zimorodek zwyczajny *  T T 

3 Anas clypeata Płaskonos   * T - 

4 Anas platyrhynchos Kaczka krzyżówka  * - T 

5 Burhinus oedicnemus Kulon  *  - T 

6 Calidris alpina Biegus zmienny  * - T 

7 Calidris minuta Biegus malutki  * - T 

8 Calidris ferruginea Biegus krzywodzioby  * - T 

9 Calidris temminckii Biegus mały  * - T 

10 Charadrius dubius Sieweczka rzeczna  * T - 

11 Charadrius hiaticula Sieweczka obrożna  * T T 

12 Ciconia ciconia Bocian biały *  T T 

13 Ciconia nigra Bocian czarny *  T T 

14 Circus aeruginosus Błotniak stawowy *  T T 

15 Circus pygargus Błotniak łąkowy *  T T 

16 Crex crex Derkacz *  T - 

17 Dendrocopos syriacus Dzięcioł białoszyi *  T T 

18 Egretta alba (Ardea alba) Czapla biała *  - T 

19 Egretta garzetta Czapla nadobna *  - T 

20 Emberiza hortulana Ortolan *  - T 

21 Haematopus ostralegus Ostrygojad zwyczajny  * T T 

22 Haliaeetus albicilla Bielik  *  - T 

23 Hydroprogne caspia Rybitwa wielkodzioba *  - T 

24 Lanius collurio Gąsiorek (dzierzba gąsiorek) *  T T 

25 Larus canus Mewa siwa  * T - 

26 Larus melanocephalus Mewa czarnogłowa *  T T 

27 Larus ridibundus Mewa śmieszka  * T - 

28 Limicola falcinellus Biegus płaskodzioby  * - T 

29 Limosa limosa Rycyk   * T - 

30 Mergus albellus Tracz bielaczek *  - T 

31 Mergus merganser Tracz nurogęś  * T T 

32 Philomachus pugnax Batalion  *  T T 

33 Pandion haliaetus Rybołów  *  - T 

34 Recurvirosta avosetta Szablodziób zwyczajny *  T - 

35 Sterna hirundo Rybitwa rzeczna *  T T 

36 Sternula albifrons Rybitwa białoczelna *  T T 

37 Sylvia nisoria Pokrzewka jarzębata *  T T 

38 Tringa glareola Brodziec leśny *  - T 

39 Tringa nebularia Kwokacz   * - T 

40 Tringa totanus Brodziec krwawodzioby   * T - 

 

W związku z planowaną lokalizacją na terenie gminy farmy wiatrowej na obszarze przeznaczonym pod 

lokalizację siłowni i w jego sąsiedztwie prowadzono prace z zakresu monitoringu awifauny oraz monitoring 

chiropterologiczny. Wnioski dotyczące wpływu siłowni na populacje i trasy przelotowe ptaków zawarto w 

opracowaniu z 2010 roku: Ocena budowy i użytkowania farmy wiatrowej w miejscowości Janików, Śmiłów i 

Wyszmontów gm. Ożarów w odniesieniu do awifauny (Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo 
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 Ptaki wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
17

 Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wym. w Zał.I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
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Ornitologiczne). W ramach prac stwierdzono występowanie 63 gatunków ptaków, z czego aż 54 objętych jest 

ochroną ścisłą, 4 ochroną częściową. Do ptaków łownych należy 5 gatunków. Wśród zaobserwowanych 

gatunków występuje 7 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy ptasiej. Nie stwierdzono 

występowania ptaków regularnie migrujących zaobserwowanych w rejonie doliny Wisły. Brak gatunków 

migrujących potwierdza również autor Oceny we wnioskach zamieszczonych w raporcie: „Wykonany roczny 

monitoring ornitologiczny wykazał, iż wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez dalekodystansowe ptaki 

migrujące jest niewielkie. Obszar ten, znajduje się w znacznej odległości od znanych korytarzy migracji ptaków. 

Trudno przypuszczać, aby lokalizacja projektowanej farmy wiatrowej pod Ożarowem miała znacząco wpływać na 

trasy wędrówek ptaków. Obszar ten oddalony jest od głównych korytarzy migracyjnych.” 

Listę stwierdzonych na terenie planowanej farmy wiatrowej gatunków ptaków, wraz z ich statusem 

ochronnym przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 22 Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na terenie planowanej inwestycji, wraz z ich statusem 

ochronnym (tabela za Raportem: Ocena budowy i użytkowania farmy wiatrowej w miejscowości Janików, Śmiłów i 
Wyszmontów gm. Ożarów w odniesieniu do awifauny) 

Lp Gatunek 
Status 
ochronny w 
Polsce  

Polska  
Czerwona  
Księga  
Zwierząt  

Gatunek z I  
załącznika  
Dyrektywy  
Ptasiej  

Gatunek  
kluczowy  
wg PSEW

18
  

2008  

1 Gęś zbożowa - Anser fabalis  Ł    

2 Gęś białoczelna - Anser albifrons  Ł    

3 Gęgawa - Anser anser  Ł    

4 Kuropatwa - Perdix perdix  Ł   + 

5 Przepiórka - Coturnix coturnix  OŚ   + 

6 Bocian biały - Ciconia ciconia  OŚ  + + 

7 Błotniak zbożowy - Circus cyaneus  OŚ VU + + 

8 Błotniak łąkowy - Circus pygargus  OŚ  + + 

9 Błotniak stawowy - Circus aeruginosus  OŚ  + + 

10 Jastrząb - Accipiter gentilis  OŚ    

11 Krogulec - Accipiter nisus  OŚ    

12 Myszołów - Buteo buteo  OŚ    

13 Pustułka - Falco tinnunculus  OŚ   + 

14 Kobuz - Falco subbuteo  OŚ    

15 Żuraw - Grus grus  OŚ  + + 

16 Czajka - Vanellus vanellus  OŚ   + 

17 Grzywacz - Columba palumbus  Ł    

18 Sierpówka - Streptopelia decaocto  OŚ    

19 Kukułka - Cuculus canorus  OŚ    

20 Jerzyk - Apus apus  OŚ    

21 Dudek - Upupa epops  OŚ   + 

22 Lerka - Lullula arborea  OŚ  + + 

23 Skowronek - Alauda arvensis  OŚ   + 

24 Dymówka - Hirundo rustica  OŚ   + 

25 Oknówka - Delichon urbica  OŚ   + 

26 Świergotek drzewny - Anthus trivialis  OŚ    

27 Świergotek łąkowy - Anthus pratensis  OŚ    

                                                 
18

 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 



 

 43 

28 Pliszka żółta - Motacilla flava  OŚ    

29 Pliszka siwa - Motacilla alba  OŚ    

30 Pleszka - Phoenicurus phoenicurus  OŚ   + 

31 Białorzytka - Oenanthe oenanthe  OŚ   + 

32 Pokląskwa - Saxicola rubetra  OŚ    

33 Kos - Turdus merula  OŚ    

34 Śpiewak - Turdus philomeos  OŚ    

35 Kwiczoł - Turdus pilaris  OŚ    

36 Łozówka - Acrocephalus palustris  OŚ    

37 Kapturka - Sylvia atricapilla  OŚ    

38 Piecuszek - Phylloscopus trochilus  OŚ    

39 Bogatka - Parus major  OŚ    

40 Modraszka - Cyanistes caeruleus  OŚ    

41 Wilga - Oriolus oriolus  OŚ    

42 Gąsiorek - Lanius collurio  OŚ  + + 

43 Srokosz - Lanis excubitor  OŚ   + 

44 Sójka - Garrulus glandarius  OŚ    

45 Sroka - Pica pica  OC    

46 Kawka - Corvus monedula  OC    

47 Gawron - Corvus frugilegus  OC    

48 Kruk - Corvus corax  OC    

49 Szpak - Sturnus vulgaris  OŚ   + 

50 Mazurek - Passer montanus  OŚ   + 

51 Zięba - Fringilla coelebs  OŚ    

52 Dzwoniec - Carduelis chloris  OŚ    

53 Szczygieł - Carduelis carduelis  OŚ    

54 Kulczyk - Serinus serinus  OŚ    

55 Czyż - Carduelis spinus  OŚ    

56 Makolągwa - Carduelis cannabina  OŚ   + 

57 Gil - Pyrrhula pyrrhula  OŚ    

58 Grubodziób-Coccothraustes coccothraustes  OŚ    

59 Ortolan - Emberiza hortulana  OŚ    

60 Trznadel - Emberiza citrinella  OŚ    

61 Potrzeszcz - Emberiza calandra  OŚ   + 

62 Śnieguła - Plectrophenax nivalis  OŚ    

63 Górniczek - Eremophila alpestris  OŚ    

 

Jak podaje Raport z monitoringu: „w trakcie rocznego monitoringu odnotowano 63 gatunki ptaków, 

awifauna lęgowa kształtuje się na poziomie 50-60 gatunków, są to wyniki wskazujące na przeciętne walory tego 

terenu. Zagęszczenia stwierdzone gatunków ptaków, kluczowych wg PSEW
19

 kształtują się na poziomie średniej 

w skali całego kraju. Pozostałe gatunki z ptaków ważnych wg PSEW występowały na terenie planowanej farmy 

wiatrowej w bezwzględnej liczebności na tyle niskiej, że dla tak małego obszaru oszacowanie wiarygodnych 
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zagęszczeń jest niemożliwe. Obszar ten nie jest również miejscem regularnego żerowania w okresie lęgowym 

dla gatunków szczególnie rzadkich w skali kraju.” 

Poza monitoringiem awifauny na terenie przewidzianym pod lokalizację siłowni wiatrowych 

przeprowadzono również monitoring chiropterologiczny. Wyniki prac prowadzonych w 2010 i 2011 roku 

przedstawiono w Raporcie dotyczącym oceny oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na środowisko w części 

dotyczącej nietoperzy wykonany na zlecenie firmy EKOWAT. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie czterech gatunków nietoperzy: mroczka późnego 

Eptesicus serotinus, karlika większego Pipistrellus nathusii, borowca wielkiego Nyctalus noctula i mopka 

Barbastella barbastellus.Część nietoperzy oznaczono do grup gatunków Nyctalus, Pipistrellus i Myotis W 

przypadku 23 zarejestrowanych przelotów nie udało się oznaczyć grupy i gatunku- Chiroptera indeterminata. Na 

całej powierzchni zdecydowanie dominowała grupa Nyctalus wraz z oznaczonymi do gatunku borowcem wielkim 

i mroczkiem późnym. Duży udział stanowiła również grupa Pipistrellus z oznaczonym do gatunku karlikiem 

większym. 

W obrębie obszarów Natura 2000 stwierdzono występowanie kolejnych gatunków nietoperzy: nocka 

Natterera (Myotis nattereri) i gacka szarego (Plecotus austriacus) w obrębie obszaru PLB140006 "Małopolski 

Przełom Wisły" oraz nocka rudego (Myotis daubentonii), nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme), nocka dużego 

(Myosotis myosotis), nocka Bechsteina (Myosotis bechsteinii), gacka brunatnego (Plecotus auritus) i mopka 

(Barbastella barbastellus) w obrębie obszaru PLH060045 "Przełom Wisły w Małopolsce". 

 

Szczegółowe badania fauny i flory przeprowadzono również w ramach prac nad „Raportem o oddziaływaniu 

na środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - Duranów w kierunku 

północnym” przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą obszaru przewidzianego pod poszerzenie kopalni. 

Badania obszaru oraz strefy jego oddziaływania prowadzono od maja do września 2011 roku. Efekty prac zawiera 

opracowanie: „Waloryzacja przyrodnicza terenu w granicach planowanego poszerzenia eksploatacji złoża 

„Gliniany-Duranów” na potrzeby cementowni Grupy Ożarów S.A.” 

Podczas prowadzenia prac inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie jednego gatunku wymienionego 

w Dyrektywie Ptasiej – gąsiorka Lanius collurio (Kod: A338). Jest to najliczniejszy spośród gatunków naturowych 

stwierdzonych w regionie. Planowana inwestycja, ze względu na niewielki zasięg, nie wpłynie negatywnie na stan 

jego populacji. Jednak z uwagi na możliwość zasiedlania przez gatunek zadrzewień i zakrzaczeń na terenie 

przeznaczonym do odlesienia, ewentualna wycinka musi być prowadzona poza sezonem lęgowym gatunku, tj. 

między 16 października a końcem lutego.  

Listę pozostałych gatunków zwierząt podlegających ochronie zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 23 Ilość gatunków zinwentaryzowanych na terenie złoża Gliniany-Duranów, przeznaczonym pod 

poszerzenie kopalni, w podziale na grupy oraz gatunki chronione występujące w ich obrębie
20

 

Lp Nazwa gatunku 
Status 
ochrony 

Mięczaki – występuje 10 gatunków 

1 Ślimak winniczek Helix pomatia ch 

2 Ślimak żółtawy Helix lutescens CH, PCzKZ, kat. 
LR 

Pajęczaki – występuje 12 gatunków 

Owady– występuje 116 gatunków 

1 Trzmiel ziemny Bombus terrestris ch 
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2 Biegacz gajowy Carabus nemoralis CH 

3 Paź królowej Papilio machaon CzLZGiZ 
kat. LC 

Płazy – występują 2 gatunki 

1 Ropucha szara Bufo bufo CH 

2 Żaba trawna Rana temporaria CH 

Gady – występują 2 gatunki 

1 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis CH 

2 Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix CH 

Ptaki– występuje 27 gatunków 

1 Skowronek Alauda arvensis CH 

2 Świergotek drzewny Anthus trivialis CH 

3 Myszołów Buteo buteo CH 

4 Makolągwa Carduelis cannabina CH 

5 Dzwoniec Carduelis chloris CH 

6 Gawron Corvus frugilegus ch 

7 Modraszka Cyanistes caeruleus CH 

8 Trznadel Emberiza citrinella CH 

9 Rudzik Erithacus rubecula CH 

10 Zięba Fringilla coelebs CH 

11 Sójka Garrulus glandarius CH 

12 Dymówka Hirundo rustica CH 

13 Gąsiorek Lanius collurio CH 
BD: I 

14 Pliszka siwa Motacilla alba CH 

15 Wilga Oriolus oriolus CH 

16 Bogatka Parus major CH 

17 Mazurek Passer montanus CH 

18 Kopciuszek Phoenicurus ochruros CH 

19 Pierwiosnek Phylloscopus collybita CH 

20 Piecuszek Phylloscopus trochilus CH 

21 Szpak Sturnus vulgaris CH 

22 Kapturka Sylvia atricapilla CH 

23 Ciernówka Sylvia communis CH 

24 Piegża Sylvia curruca CH 

25 Kos Turdus merula CH 

26 Śpiewak Turdus phiilomelos CH 

27 Kwiczoł Turdus pilaris CH 

Ssaki– występuje 10 gatunków 

1 Łasica Mustela nivalis CH 
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2 Kret Talpa europaea ch 

CH – gatunek objęty ochroną ścisłą;  
ch – gatunek objęty ochroną częściową; 
CzLZGiZ – gatunek zamieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 
(kategorie: LC – gatunek najmniejszej troski);  
BD: I – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej 2009/147/WE. 

 

Najliczniejszą grupą zwierząt zinwentaryzowanych na terenie opracowania są owady (116 gatunków). 

Najłatwiej jednak, ze względu na rozmiar zwierząt, zaobserwować występujące tu ssaki i ptaki. Poza 

wymienionymi w tabeli chronionymi gatunkami ssaków na terenie rozbudowy kopalni zinwentaryzowano również: 

 

Tabela 23 Gatunki ssaków nie podlegających ochronie, zinwentaryzowane na terenie opracowania 

Lp Nazwa polska Nazwa łacińska 

1.  Mysz polna Apodemus agrarius 

2.  Nornica ruda Clethrionomys glareolus 

3.  Polnik Microtus arvalis 

4.  Sarna Capreolus capreolus 

5.  Zając szarak Lepus europaeus 

6.  Kuna domowa Martes foina 

7.  Dzik Sus scrofa 

8.  Lis Vulpes vulpes 

 

We wnioskach z przeprowadzonych badań „Waloryzacja przyrodnicza terenu w granicach planowanego 

poszerzenia eksploatacji złoża „Gliniany-Duranów” autorzy raportu stwierdzają: „Przeprowadzona na podstawie 

inwentaryzacji analiza stanu fauny na omawianym terenie wykazała, że w związku z niewielką powierzchnią 

traconego środowiska, inwestycja nie wpłynie negatywnie na przyrodniczo cenne i chronione elementy fauny, a 

także na gatunki pospolite i licznie występujące. Nie będzie także miała wpływu na krajowe populacje gatunków 

rzadkich, chronionych i zamieszczonych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej.”  

 

Poza wymienionymi powyżej gatunkami na terenie gminy i w przestrzeni miejskiej można spotkać 

następujące gatunki: 

 gawron - Corvus frugilegus;  

 gołąb skalny - Columba livia; 

 kawka - Corvus monedula;  

 kos - Turdus merula;  

 kruk - Corvus corax;  

 mazurek - Passer montanus; 

 trznadel - Emberiza citrinella;  

 sikora bogatka - Parus major; 

 sójka - Garrulus glandarius;  

 sroka - Pica pica;  

 strzyżyk - Troglodytes troglodytes;  

 szpak zwyczajny - Sturnus vulgaris; 

 wrona siwa - Corvus cornix; 

 wróbel zwyczajny - Passer domesticus; 

 zięba - Fringilla coelebs. 
 

 

6.1.2.5. ŚWIAT ROŚLINNY 
Według regionalizacji geobotanicznej Polski Matuszkiewicza obszar gminy położony jest w dwóch krainach: 

Krainie Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich oraz Krainie Południowomazowieckiej-Podlaskiej (Podkraina 

Radomska). Niewielki fragment związany z doliną Wisły przynależy do Krainy Wyżyny Lubelskiej, Okręgu 

Wyżyny Lubelskiej, podokręgu Annopolskim. 

Do Krainy Południowomazowieckiej-Podlaskiej, Podkrainy Radomskiej przynależy północny obszar gminy, 

położony w Okręgu Przedgórza Iłżeckiego, w podokręgu Tarłowskim. Roślinność potencjalna tego obszaru 

stanowi mozaikę Grąd subkontynentalnego (odmiana małopolska, forma wyżynna, seria uboga – pas wschód-

zachód obejmujący miasto i gminę Ożarów) oraz przeplatające się w północnej części płaty Świetlistej dąbrowy w 
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postaci niżowej, Kontynentalnego boru mieszanego sosnowo-dębowego oraz miejscami Suboceanicznego boru 

sosnowego. 

Południowy fragment gminy przynależy do Krainy Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich, Okręgu Wyżyny 

Sandomierskiej. Obszar ten prawie w całości stanowią siedliska Grądu subkontynentalnego, odmiany 

małopolska, formy wyżynnej, serii żyznej z niewielkim udziałem Grądu subkontynentalnego serii ubogiej. 

W dolinie Wisły roślinność potencjalną stanowią: Kserotermiczne murawy stepowe (roślinność rzeczywista 

zgodna z potencjalną) oraz Nadrzeczny łęg jesionowo-wiązowy (miejscami występuje w roślinności rzeczywistej). 

 

Na obszarze gminy roślinność naturalna nie występuje. Najbliższe naturalnemu stanowi są zbiorowiska 

kserotermiczne położone na skarpie Wiślanej oraz fragmenty łęgów w dolinie rzeki. obszary muraw 

kserotermicznych podlegają miejscami naturalnej sukcesji – zarasta je ciepłolubna roślinność krzewiasta. Aby 

utrzymać pozostałe, obecne na terenie opracowania zbiorowiska konieczna jest działalność człowieka.  

Charakter zbiorowisk roślinnych zależy od sposobu zagospodarowania terenu. Zaniedbane obszary na 

terenie miasta, tereny przydrożne i przemysłowe porasta roślinność synantropijna. Obszary pozostające w 

użytkowaniu rolniczym to głównie zbiorowiska segetalne i ruderalne towarzyszące uprawom polowym. W obrębie 

terenów odłogowanych lub wykorzystywanych jako użytki zielone, wzdłuż cieków wodnych występują 

zbiorowiska łąk i pastwisk o zwiększonym udziale ziół. Na obszarze związanym głównie z doliną Wisły występują 

zbiorowiska roślinności wodnej (grążel żółty, salwinia pływająca), szuwary i zarośla. Występuje tu również wiele 

gatunków chronionych: 

1. bluszcz pospolity  12. wiśnia karłowata 

2. goździk piaskowy 13. zawilec wielkokwiatowy 

3. grążel żółty 14. kalina koralowa 

4. lilia złotogłów 15. kocanki piaskowe 

5. obuwik pospolity 16. konwalia majowa 

6. orlik pospolity 17. kopytnik pospolity 

7. pięciornik biały 18. kruszyna pospolita 

8. pluskwica europejska 19. pierwiosnka lekarska 

9. powojnik prosty 20. salwinia pływająca 

10. wawrzynek wilczełyko 20. wilżyna ciernista 

11. widłak goździsty  
 

W dolinie Wisły występują liczne gatunki roślin chronionych, w tym wymienione w Załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum), starodub łąkowy (Angelica palustris) oraz z 

rodziny storczykowatych obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). Ponadto w dolinie występują: 

Tabela 24 Gatunki roślin których obecność stwierdzono w obrębie doliny Wisły 

Lp Nazwa Łacińska Nazwa polska 

1 Adonis vernalis miłek wiosenny 

2 Campanula latifolia dzwonek szerokolistny 

3 Carex supina turzyca delikatna  

4 Cephalanthera damasonium buławnik wielkokwiatowy 

5 Cimicifuga europaea pluskwica europejska  

6 Cirsium pannonicum ostrożeń lepki 

7 Clematis recta powojnik prosty  

8 Cnidium dubium selernica żyłkowana 

9 Conringia orientalis pszonacznik wschodni  

10 Dianthus superbus goździk okazały 

11 Digitalis purpurea naparstnica purpurowa  

12 Epipactis atrorubens kruszczyk rdzawoczerwony 
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13 Festuca pseudovina kostrzewa nibyowcza  

14 Gentiana pneumonanthe goryczka wąskolistna 

15 Gymnadenia conopsea gółka długoostrogowa 

16 Hedera helix bluszcz pospolity  

17 Iris aphylla kosaciec bezlistny 

18 Lathyrus laevigatus roszek wschodniokarpacki 

19 Linum flavum len złocisty 

20 Melampyrum cristatum pszeniec grzebieniasty  

21 Neottia nidus-avis gnieźnik leśny 

22 Nymphoides peltata grzybieńczyk wodny 

23 Orchis militaris storczyk kukawka 

24 Orobanche alba zaraza macierzankowa 

25 Orobanche alsatica zaraza alzacka 

26 Salvinia natans Salwinia pływająca 

27 Scolochloa festucacea skolochloa trzcinowata 

28 Scorzonera purpurea wężymord stepowy  

29 Stipa capillata ostnica włosowata  

30 Viola elatior fiołek wyniosły 

 

Podczas przeprowadzonej dla terenu miasta i gminy Ożarów w 1995 roku inwentaryzacji przyrodniczej, 

stwierdzono występowanie na terenie gminy 20 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie (12 

objętych ochroną całkowitą i 8 objętych ochroną częściową): 

Lp Nazwa Łacińska Nazwa polska 

1 Anemone sylvestris zawilec wielkokwiatowy 

2 Aruncus dioicus parzydło leśne 

3 Asarum europaeum kopytnik pospolity 

4 Clematis recta powojnik prosty 

5 Convallaria majalis konwalia majowa 

6 Dianthus arenarius goździk piaskowy 

7 Digitalis grandiflora naparstnica wielkokwiatowa 

8 Frangula alnus kruszyna pospolita 

9 Galium odoratum marzanna wonna 

10 Gentiana cruciate goryczka krzyżowa 

11 Linum flavum len złocisty 

12 Nuphar lutea grążel żółty 

13 Nymphaea alba grzybienie białe 

14 Ononis spinosa wilżyna ciernista 

15 Potentilla alba pięciornik biały 

16 Primula veris pierwiosnka lekarska 

17 Prunus fruticosa wiśnia karłowata 

18 Pulsatilla pratensis sasanka łąkowa 

19 Salvinia natans salwinia pływająca 

20 Viburnum opulus kalina koralowa 

 

W obrębie zieleni urządzonej, w parkach podworskich, na cmentarzach, w przydomowych ogrodach oraz 

ogrodach działkowych występują liczne gatunki introdukowane, wypierając z jednej strony gatunki rodzime a z 

drugiej wzbogacają różnorodność gatunkową na terenie gminy. Za niekorzystne należy uznać zdominowanie 

przez niektóre gatunki obcego pochodzenia lasów – jak wypieranie czeremchy europejskiej przez odmianę 

amerykańską. 
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W ramach prac nad „Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji 

złoża wapieni i margli Gliniany - Duranów w kierunku północnym” przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą 

obszaru objętego planem. Prace terenowe florystyczno-fitosocjologiczne prowadzono w sezonie wegetacyjnym 

2011r. Efekty prac zawiera opracowanie: „Waloryzacja przyrodnicza terenu w granicach planowanego 

poszerzenia eksploatacji złoża „Gliniany-Duranów” na potrzeby cementowni Grupy Ożarów S.A.” W ramach prac 

terenowych autorzy sporządzili spis gatunków roślin naczyniowych z uwzględnieniem podziału na gatunki rzadkie 

i chronione oraz siedliska chronione wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.  

Znaczny areał, zwłaszcza w południowej części obszaru planowanego poszerzenia zajmują plantacje 

wierzby energetycznej (odmiany wierzby wiciowej Salix viminalis L.). W północno-wschodniej części terenu 

niewielką powierzchnię zajmuje uprawa porzeczki. Pozostałe fragmenty terenu to pola uprawne, odłogi i ugory. 

Występują tu głównie zbiorowiska synantropijne towarzyszące uprawom polowym, zaliczane m.in. do klas: 

Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris i Agropyretea intermedio-repentis. W obrębie terenów odłogowanych 

lub ugorów występują zbiorowiska ruderalne z klasy Stellarietea mediae oraz półruderalne kserotermiczne 

zbiorowiska pionierskie z klasy Agropyretea intermedio-repentis z dużym udziałem roślin kłączowych i 

rozłogowych. Na starszych ugorach występują fragmenty ciepłolubnych zbiorowisk klasy Artemisietea vulgaris, 

stanowiące kolejną fazę zarastania terenów ruderalnych. 

Gatunkami charakterystycznymi dla omawianych zbiorowisk, pospolicie występującymi na przedmiotowym 

terenie są m.in.:
21

 

 gwiazdnica pospolita Stellaria media,  

 kurzyślad polny Anagallis arvensis,  

 tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris,  

 komosa biała Chenopodium album,  

 rdest plamisty Polygonum persicaria,  

 czerwiec roczny Scleranthus annuus,  

 powój polny Convolvulus arvensis,  

 żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora,  

 wyka czteronasienna Vicia tetrasperma,  

 różne gatunki przetaczników Veronica spp.  

 perz właściwy Elymus repens,  

 kostrzewa łąkowa Festuca pratensis,  

 stokłosa bezostna Bromus inermis,  

 wiechlina łąkowa Poa pratensis, 

 wiechlina spłaszczona Poa compressa, 

 chaber driakiewnik Centaurea scabiosa,  

 dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris,  

 turzyca wiosenna Carex caryophyllea, 

 czosnek zielonawy Allium oleraceum,  

 babka średnia Plantago media,  

 sierpnica pospolita Falcaria vulgaris,  

 gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum,  

 rzepik pospolity Agrimonia eupatoria,  

 klinopodium pospolite Clinopodium vulgare,  

 lucerna sierpowata Medicago falcata,  

 lebiodka pospolita Origanum vulgare, 

 bylica pospolita Artemisia vulgaris,  

 nawłoć późna Solidago gigantea,  

 wrotycz pospolity Tanacetum vulgare,  

 rudbekia naga Rudbeckia laciniata,  

 nostrzyk biały Melilotus alba,  

 żmijowiec zwyczajny Echium vulgare,  

 trybula leśna Anthriscus sylvestris,  

 oset nastroszony Carduus acanthoides,  

 pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 

 trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos. 

 

Na terenach nieuprawianych rolniczo od kilku lat pojawiają się siewki i podrosty drzew i krzewów: sosny 

zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula pendula, czeremchy amerykańskiej Padus serotina 

oraz wierzb, głównie wierzby iwy Salix caprea.   

W ramach prac waloryzacyjnych nie stwierdzono występowania zbiorowisk należących do siedlisk 

chronionych i naturowych.  
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Tabela na podstawie: „Waloryzacji przyrodniczej terenu w granicach planowanego poszerzenia eksploatacji złoża „Gliniany-

Duranów” na potrzeby cementowni Grupy Ożarów S.A.” 
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W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej terenu stwierdzono występowanie 218 gatunków roślin 

naczyniowych. Z przeprowadzonej waloryzacji wynika, że dominują tu gatunki miejsc otwartych, głównie siedlisk 

synantropijnych, przekształconych w związku z działalnością człowieka. Gatunki, których obecność stwierdzono 

na terenie opracowania należą do gatunków pospolitych lub bardzo często występujących w kraju i regionie. 

Jedynie jeden gatunek podlega ochronie częściowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) – 

kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (stwierdzone dwa stanowiska).  Jest to gatunek pospolicie 

występujący w całym kraju, w tym w regionie świętokrzyskim. Zniszczenie jego populacji w związku z realizacją 

planowanej inwestycji nie wpłynie na stan zachowania gatunku w skali kraju i regionu. 

Nie stwierdzono występowania gatunków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 

(92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowanie Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 

77, poz. 510 ze zm.). Żaden ze stwierdzonych gatunków nie jest zagrożony w skali kraju (Zarzycki, Szeląg 2006) 

ani regionu (Bróż, Przemyski 2009).  

 

6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA 

6.2.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY W GMINIE OŻARÓW USTANOWIONE NA 

PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

Z wymienionych w Art.6 Ustawy o ochronie przyrody form ochrony przyrody (poza ochroną gatunkową) na 

terenie gminy Ożarów występują: obszary Natura 2000, użytek ekologiczny oraz pomniki przyrody. 

 

6.2.1.1. OBSZARY NATURA 2000
22

 

Na terenie gminy znajdują się dwa obszary Natura 2000. Są to: PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły 

(OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). Oba związane są z doliną Wisły. Rzeka ma duże 

znaczenie w systemie europejskim (została uznana za europejski korytarz ekologiczny), głównie ze względu na 

jej naturalny charakter (rzadki w pozostałej części Europy). W "Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów rzek Europy, którym nadano 

priorytet ochrony naturalnych walorów. 

 

PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (Obszar Specjalnej Ochrony ptaków) obejmuje fragment doliny 

Wisły pomiędzy Józefowem i Kazimierzem Dolnym. Dolina charakteryzuje się licznymi meandrami, terasy 

zalewowe i nadzalewowe pokrywają łąki i pastwiska lub zarośla wierzbowe, łęgi i olsy. W nurcie rzeki występują 

liczne wyspy o różnym pokryciu terenu. Dolinę zamykają wysokie, miejscami 90m brzegi, często poprzecinane 

lokalnymi wąwozami wytworzonymi przez wodę w skale wapiennej. Obszar obejmuje ostoję ptasią o randze 

europejskiej i jest ważnym miejscem bytowania ptaków wodno-błotnych. Na obszarze tym stwierdzono 

występowanie co najmniej 14 gatunków z  Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 gatunki z Polskiej Czerwonej 

Księgi (PCK). Znajduje się tu jedno z nielicznych stanowisk lęgowych ostrygojada w kraju.
23

  

Zagrożeniem dla ostoi zgodnie z kartą informacyjną jest zanieczyszczenie środowiska oraz plan regulacji 

Wisły. W chwili obecnej w obrębie obszaru prowadzi się działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

Wymaga to utrzymania zarówno koryta, jak i urządzeń technicznych w należytym stanie, umożliwiającym 
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 Opisy oparto na standardowym formularzu danych obszarów. 
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 Tabelę opisującą występujące na terenie ostoi gatunki ptaków zamieszczono w rozdziale 4.2.6 Świat zwierzęcy 
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swobodny przepływ wód oraz lodu. Położenie w obrębie obszaru Natura 2000 wymaga dbania o zachowanie 

dobrego stanu ekologicznego doliny w czasie prowadzenia prac technicznych. 

PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (Obszar spełniający kryteria obszarów o Znaczeniu 

Wspólnotowym) obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły pomiędzy ujściem Sanu a miastem Puławy, 

charakteryzujący się dużymi walorami krajobrazowymi. Wisła na tym odcinku jest rzeką silnie meandrującą. W 

obrębie doliny pozostały liczne starorzecza, łachy i zastoiska, częściowo zarośnięte zaroślami wierzbowymi lub 

zbiorowiskami łęgowymi. Obszary przyległe są użytkowane ekstensywnie jako łąki i pastwiska. Dolinę zamykają 

strome wapienne i lessowe skarpy, porośnięte murawami kserotermicznymi. 

W obrębie obszaru występują następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG: 

 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion  

 Zalewane muliste brzegi rzek  

 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)  

 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 

storczyków  

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

 Łąki selemicowe (Cnidion dubii)  

 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

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

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

 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

W obrębie ostoi stwierdzono występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG (24% powierzchni) oraz 21 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Obszar obejmuje tereny 

występowania licznych ptaków wodno-błotnych, objętych również ochroną w ramach sieci Natura 2000 (opisany 

wcześniej obszar „Małopolski Przełom Wisły”). 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego obszaru główne zagrożenie stanowi zanieczyszczenie wód oraz 

projekt regulacji koryta rzeki wraz z przebudową jej brzegów. Osobnym zagrożeniem jest postępująca sukcesja i 

zarastanie muraw kserotermicznych (zastępowanych prze zbiorowiska krzewiaste i drzewa). 

 

6.2.1.2. UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Użytek ekologiczny na terenie gminy powołano rozporządzeniem nr 19/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 

19 lutego 2002r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (nr obiektu U-061). Użytek położony jest w Leśnictwie 

Ożarów Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, w oddz. 236, w sąsiedztwie miejscowości Dębno. Ochroną 

objęte są fragmenty zbocza wąwozu, porośnięte roślinnością krzewiastą z niewielką domieszką drzew o łącznej 

powierzchni 1,97ha. Objęte ochroną fragmenty wąwozu pokazano na schemacie poniżej (szrafom zaznaczono 

Obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce). 

 
Rysunek 6 Położenie użytku ekologicznego. 
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Rozporządzenie powołujące użytek ekologiczny zabrania:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,  

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,  

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,  

8) likwidowania małych zbiorników wodnych,  

9) budowy budynków, budowli obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych 

mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.  

6.2.1.3. POMNIK PRZYRODY 

Na terenie gminy występuje 12 pomników przyrody. Większość [położona jest w obrębie parków 

podworskich w Wyszmontowie, Jankowicach i Śmiłowie, będących obecnie własnością prywatną. 

 

Tabela 25 Pomniki przyrody na terenie miasta i gminy Ożarów (dane RDOŚ Kielce, listopad 2012) 

L.P
. 

NR W 

REJ. 
RDO

Ś 

KIELC

E 

NAZWA POMNIKA 

PRZYRODY/GATUNEK 

DATA 

UTWORZEN

IA 

POMNIKA 

PRZYRODY 

PODSTAWA PRAWNA 
OPIS POMNIKA 

PRZYRODY 

OBWÓD 

NA 

WYSOKOŚ

CI 1,3M 

[CM] 

WY

S. 
[M] 

OBRĘB 
NR 

DZ. 
EW 

1. 455 

GRABY POSPOLITE 
 

CARPINUS 

BETULUS L. 

1991-06-
28 

ROZPORZĄDZENIE NR 6 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO 
Z DNIA 28 CZERWCA 1991 R. 

W SPRAWIE UZNANIA 
TWORÓW PRZYRODY ZA 

POMNIKI PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 9, POZ. 187. 

ALEJA 

JEDNOGATUNKO

WA GRABOWA, 
WIEK OKOŁO 

100 LAT 

100-175 
19-
20 

ŚMIŁÓW 
7/4, 
7/3 

2. 456 LIPY DROBNOLISTNE 1991-06- ROZPORZĄDZENIE NR 6 LIPY 185-240 22- ŚMIŁÓW 7/4 
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TILIA 

CORDATA MILL. 

28 WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO 
Z DNIA 28 CZERWCA 1991 R. 

W SPRAWIE UZNANIA 
TWORÓW PRZYRODY ZA 

POMNIKI PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 9, POZ. 187. 

DROBNOLISTNE - 

5 SZTUK, WIEK 

OKOŁO 100 LAT 

25 

3. 457 

LIPA DROBNOLISTNA 
 

TILIA 

CORDATA MILL. 

1991-06-
28 

ROZPORZĄDZENIE NR 6 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO 
Z DNIA 28 CZERWCA 1991 R. 

W SPRAWIE UZNANIA 
TWORÓW PRZYRODY ZA 

POMNIKI PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 9, POZ. 187. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
260 22 ŚMIŁÓW 7/4 

4. 460 

LIPA DROBNOLISTNA 
 

TILIA 

CORDATA MILL. 

1991-06-
29 

ROZPORZĄDZENIE NR 6 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO 
Z DNIA 28 CZERWCA 1991 R. 

W SPRAWIE UZNANIA 
TWORÓW PRZYRODY ZA 

POMNIKI PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 9, POZ. 187. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
340 24 ŚMIŁÓW 7/4 

5. 485 

TOPOLA 

KANADYJSKA 
 

POPULUS 

×CANADENSIS MOE

NCH 

1988-12-
30 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
455 26 

WYSZMONT

ÓW 
594/

8 

6. 486 

KLON JAWOR 
 

ACER 

PSEUDOPLATANUS 
L. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

130 LAT 
335 19 

WYSZMONT

ÓW 
594/

8 

7. 487 
WIERZBA KRUCHA 

 
SALIX FRAGILIS L. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
510 21 

WYSZMONT

ÓW 
583 

8. 488 

LIPA DROBNOLISTNA 
 

TILIA 

CORDATA MILL. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
370 18 JANKOWICE 

282/
3 

9. 490 
LIPA DROBNOLISTNA 

 
TILIA 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
470 18 ŚMIŁÓW 7/71 
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CORDATA MILL. DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

10
. 

491 

GRAB POSPOLITY 
 

CARPINUS 

BETULUS L. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
230 16 ŚMIŁÓW 7/3 

11
. 

492 

LIPA DROBNOLISTNA 
 

TILIA 

CORDATA MILL. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

WIEK OKOŁO 

100 LAT 
300 26 ŚMIŁÓW 7/4 

12
. 

626 

ŻYWOTNIK 

ZACHODNI 
 

THUJA 

OCCIDENTALIS L. 

1988-12-
31 

ZARZĄDZENIE NR 34 

WOJEWODY 

TARNOBRZESKIEGO Z 
DNIA 30 GRUDNIA 1988 R. W 

SPRAWIE UZNANIA TWORÓW 
PRZYRODY ZA POMNIKI 

PRZYRODY. 
DZ.URZ.WOJ.TARNOBRZESK

IEGO NR 1, POZ. 2, Z DN. 
10.01.1989 R. 

 270 10 
GROCHOCIC

E 
112/

2 

 

W sąsiedztwie pomników przyrody obowiązują ograniczenia i zakazy zawarte w zarządzeniach Wojewody 

Tarnobrzeskiego  Nr 34 z 30 grudnia 1988 i Nr 6 z 28 czerwca 1991r. 

 

6.2.2. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I 

LEŚNYCH   

Zgodnie z  ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 121, poz. 1266, ze zm.) przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne oraz gruntów rolnych klas 

bonitacyjnych I-III wymaga zgody na zmianę przeznaczenia, uzyskiwanej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych 

miasta w/w ustawa nie ma zastosowania. 

 
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE WÓD 

Wszystkie znajdujące się na terenie miasta i gminy ujęcia wody, które dostarczają wodę pitną do 

wodociągów gminnych, mają wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej.  

Wszystkie ujęcia wód posiadają strefy ochrony bezpośredniej. 

Ujęcie wody pitnej Nr  II w Ożarowie posiada ustanowioną także strefę ochronny pośredniej - Decyzją 

Starosty Opatowskiego ROś.I.- 6226/1/99/ak z dnia 22.12. 1999r. Zasięg strefy zamieszczono na załączniku 

graficznym nr 1.  
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W zasięgu strefy obowiązują ograniczenia określone w pkt II.1 i pkt II.2 ww. decyzji, w tym m.in.: dla strefy 

ochrony pośredniej: 

- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych; 

- zakaz urządzania parkingów dla ponad 500 samochodów; 

- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

- lokalizowania zakładów przemysłowych i dużych farm chowu zwierząt; 

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemyslowych; 

- lokalizowania nowych ujęć wody w zasięgu dwukrotnego leja depresji studni zasadniczej; 

- lokalizowania nowych cmentarzy i miejsc grzebania zwierząt. 

Ujęcia komunalne położone w miejscowościach gminnych nie posiadają strefy ochrony pośredniej. 

Na terenie gminy Ożarów występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi: 

- obszar szczególnego (wcześniej zwany bezpośredniego) zagrożenia powodzią obejmujący tereny pomiędzy 

linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły (sołectwa Nowe i Maruszów) wskazany w "Studium 

bezpośredniego zagrożenia powodzią", 2005; 

-  obszar potencjalnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1% (sołectwa Nowe, Biedrzychów, Dębno i 

Maruszów) wskazany w "Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania doliny i regulacji Wisły, 

odcinek Puławski", 2002).  

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2011 Nr 32 poz. 159) studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia 

powodziowego. Do dnia uchwalenia niniejszego studium nie sporządzono mapy zagrożenia powodziowego, więc 

jedynym obszarem prawnie obowiązującym24 jest obszar szczególnego zagrożenia powodziowego (w 

międzywału Wisły). 

 

6.2.3. OBSZARY I OBIEKTY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ 

Na terenie gminy występują nieliczne formy ochrony przyrody – opisane wcześniej częściowo pokrywające 

się obszary Natura 2000 i użytek ekologiczny oraz położone w parkach podworskich pomniki przyrody. 

Powierzchniowe formy ochrony związane są z niewielkim fragmentem doliny Wisły we wschodniej części gminy. 

Tereny te obejmują najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy. Ze względu na wielorakie walory Wisły w 

dokumentach różnego szczebla proponowane są kolejne formy ochrony związane z rzeką i jej doliną. 

Proponowane do objęcia ochroną obiekty adaptuje opracowanie ekofizjograficzne. Są to (obszary opisano 

poniżej): 

 Park Krajobrazowy Środkowej Wisły; 

 utworzenie dwóch rezerwatów: ornitologicznego „Wyspy Jakubowskie” oraz biocenotycznego 

„Wąwóz Grodzisko”; 

 utworzenie dwóch użytków ekologicznych, 

 pomniki przyrody 

Dodatkowo Program Ochrony Środowiska dla gminy Ożarów postuluje włączenie części lasów w północno-

zachodniej części gminy do istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, obejmującego 

                                                 
24

 Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ww. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
na podstawie przepisów dotychczasowych uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania map zagrożenia 
powodziowego organom sporządzającym te dokumenty i uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w 
rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., w brzmieniu nadanym tą ustawą. 
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resztki lasów dawnej puszczy Iłżeckiej i stanowiącego naturalna ochronę zbiornika wód podziemnych GZWP – 

420. 

 

Park Krajobrazowy Środkowej Wisły – projektowany na odcinku od Sandomierza po gminę Tarłów, o 

łącznej powierzchni 14.100 ha. Zgodnie z Programem ochrony środowiska gminy Ożarów powierzchnia Parku na 

terenie gminy wynosiłaby 2.550 ha. Dla planowanego Parku proponuje się ustanowienie otuliny o powierzchni 

4.000 ha, obejmującej środkową część gminy Ożarów oraz części pozostałych gmin. 

W swoim założeniu Park obejmować ma unikatowe w skali Polski i Europy Środkowej typy środowisk 

związanych z nieuregulowaną doliną rzeczną, do których należą porośnięte drzewostanem duże wyspy oraz 

wyspy w nurcie rzeki o różnym pokryciu terenu, będące miejscami lęgowymi licznych ptaków (w tym gatunków z 

Polskiej Czerwonej Księgi), nadbrzeżne skarpy, w tym obszary porośnięte murawami kserotermicznymi i 

zaroślami ciepłolubnymi z gatunkami rzadkich i chronionych roślin
25

 oraz obszary starorzeczy z roślinnością 

wodną, przywodną, zadrzewieniami olsowymi i łęgowymi oraz terasami zalewowymi i nadzalewowymi. 

Ze względu na znaczenie dla zachowania miejsc lęgowych i korytarza migracyjnego gatunków ptaków 

wodno-błotnych dolinę Wisły objęto już ochroną w ramach sieci Natura 2000. 

 

Ze względu na wcześniejszą negatywną opinię odnośnie utworzenia od Józefowa koło Warszawy do Puław 

w woj. lubelskim Parku Krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły przez gminy położone w województwie 

mazowieckim (sprzeciw 21 gmin nadwiślańskich) jak i lubelskim, możliwość ustanowienia Parku w obrębie 

województwa świętokrzyskiego również jest niepewna. 

 

Rezerwat ornitologiczny „Wyspy Jakubowskie” – projektowany na fragmencie gmin Ożarów, Tarłów i 

Annopol o łącznej powierzchni 443 ha, z czego 185 ha w obrębie gminy Ożarów (sołectwa Nowe, Biedrzychów i 

Dębno). Obszar obejmowałby fragment rzeki wraz z naturalnymi łachami i wyspami w nurcie rzeki. W 

międzywalu rzeki planuje się wyznaczenie otuliny rezerwatu, która na terenie gminy Ożarów zajmowałaby 759 

ha.  

Rezerwat planowany jest na fragmencie rzeki Wisły, gdzie znajdują się miejsca lęgowe ptaków z rodziny 

siewkowatych, takich jak: rybitwa zwyczajna, mewa pospolita i śmieszka, piskliwiec, sieweczka rzeczna oraz 

ginących sieweczki obrożnej i rybitwy białoczelnej. Ponadto gniazdują tu: płaskonos, krzyżówka, zimorodek i 

prawdopodobnie tracz nurogęś.  

 
Rezerwat biocenotyczny „Wąwóz Grodzisko” – projektowany na fragmencie łąk, muraw i zarośli 

kserotermicznych na skarpie doliny Wisły o powierzchni 89 ha, położony na terenie sołectw Biedrzychów i Nowe. 

Obszar obejmuje teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu i dużych walorach krajobrazowych. Są to 

częściowo odsłonięte skały wapienne, poprzecinane wąwozami wypłukanymi przez wodę, porośnięte różnego 

typu roślinnością. Podłoże porastają zbiorowiska Peucedano–Coryletum oraz rośliny takie jak: zawilec 

wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, sasanka łąkowa, powojnik prosty, pięciornik biały, dzwonek syberyjski, 

macierzanka Marshalla, kostrzewa bruzdkowa, pięciornik piaskowy, zarośla z wiśnią karłową, jałowcem 

pospolitym (największe na całej Wyżynie Sandomierskiej stanowisko), berberysem zwyczajnym i różą 

pomarszczoną. 

 

Projektowane użytki ekologiczne (zaproponowane w opracowaniu „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy”) 

– obejmują fragmenty starorzecza Wisły o dużym znaczeniu biocenotycznym, jak oczka wodne, szuwary i 

zarośla przybrzeżne, gdzie występują stanowiska roślin chronionych: grążel żółty, grzybień biały i salwinia 

                                                 
25

 Np. zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa, sasanka łąkowa, powojnik prosty, macierzanka Marschalla, dzwonek 

syberyjski, turzyca niska, aster gawędka, oman wąskolistny, goździk piaskowy, wiśnia karłowata, róża pomarszczona. 
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pływająca. Trzy z proponowanych użytków dotyczą stawów śródpolnych we wsiach Janowice – 2 stawy i 

Sobótka – 1 staw. Najcenniejsze stanowiska roślinności wodnej występują w rejonie Nowego i Maruszowa. 

 

Proponowane pomniki przyrody - w opracowaniu „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy” jego autorzy, 

poza wyznaczeniem 7 nowych użytków ekologicznych, zaproponowali objęcie ochroną 42 drzew, należących do 

8 gatunków. 

 

6.2.4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM  

Na terenie gminy występują dwa obszary chronione o znaczeniu wspólnotowym i międzynarodowym. Są to: 

PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). Oba 

związane są z rzeką Wisłą. 

W "Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została 

zaliczona do 10 systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Układ doliny jest 

miejscem występowania różnorodnych ekosystemów, stwarza też dogodne warunki dla bytowania i migracji 

różnego rodzaju ptactwa (wodnego i przywodnego). Uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejskiej. 

Projekt zmiany Studium nie wprowadza znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzenny w obrębie i 

bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wisły, a tym samym i w obrębie obszarów Natura 2000 - pozostawia je w 

aktualnym użytkowaniu. W strukturze przeznaczenia terenu dominują obszary trwałych użytków zielonych 

(kategoria Re – rolnictwo ekstensywne ) - głównie tereny z dominacją łąk i pastwisk, gdzie między innymi 

wprowadza sie zakaz zabudowy oraz obowiązek racjonalnego gospodarowania na terenach trwałych użytków 

zielonych, pełniących istotną rolę w zachowaniu funkcji ekologicznych w całości systemu przyrodniczego miasta i 

gminy) oraz bliżej koryta rzeki, w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego obszary zieleni naturalnej 

nieleśnej (kategoria ZE - zieleń naturalna nieleśna) – głównie zakrzewienia przywodne, z mniejszym udziałem 

zadrzewień, gdzie w projekcie studium wprowadzono m.in. zapisy obowiązku pozostawienia w dotychczasowym 

użytkowaniu oraz podporządkowania gospodarowanie na tym obszarze priorytetowi ochrony siedlisk i gatunków. 

Wyznaczone obszary zabudowy odpowiadają terenom już zurbanizowanym lub położone są w ciągu istniejącej 

zabudowy. Wśród terenów potencjalnego zagrożenia powodzią, w obszarze Natura 2000 Przełom Wisły w 

Małopolsce planowane były także dwa obszary usług sportu oznaczone US, na których m.in. wg. zapisów 

projektu studium dopuszczona była realizacja niekubaturowych usług sportu lub innych niekubaturowych 

obiektów służących funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej.  

Ponadto należy zaznaczyć że jeden z tych obszarów - położony na północ od jeziora (większy 

powierzchniowo) wynika z przyjętej polityki w aktualnie obowiązującym studium.  

 

Rysunek 7 Wyrys z obowiązującego suikzp Gminy Ożarów. 
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Rysunek 8 Wyrys z projektu suikzp Gminy Ożarów przedstawionego do pierwszego opiniowania i uzgadniania 

 

 

W związku z prowadzonymi pracami nad projektem zmiany ww. studium oraz występowaniem w 

sąsiedztwie tych obszarów siedlisk i gatunków objętych ochroną, podjęto decyzję o pozostawieniu tego obszaru 

w funkcji dotychczasowej i nadano mu nowe przeznaczenie w projekcie studium tj. Re. W ten sposób należy 

zauważyć, ze projekt przyczyni się do wprowadzenia dodatkowych regulacji przez co znacząco przyczyni się do 

ochrony tego obszaru oraz sąsiadujących obszarów Natura 2000. 

 

Analogiczne zapisy wprowadzono w projekcie kierunków studium (...) dla terenów oznaczonych jako US, 

ZE i WS. Ochrona siedlisk naturowych na tych obszarach będzie polegać na ich zachowaniu oraz dopuszczeniu 

zagospodarowania terenów w sposób gwarantujący zachowanie siedlisk w przyszłości. Szczegółowe 

rozwiązania będą analizowane i przyjmowane w planach miejscowych lub w stosownych decyzjach o warunkach 

zabudowy lub decyzjach o lokalizacji celu publicznego, przy zachowaniu procedur środowiskowych określonych 

w przepisach odrębnych. 

 

W sąsiedztwie doliny Wisły występują mniejsze i większe tereny zurbanizowane, narażone na 

niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Prowadzone prace mające na celu zapewnienie właściwej ochrony 

przeciwpowodziowej terenów zainwestowanych stoją w konflikcie z pełnionymi przez te obszary funkcjami 

przyrodniczymi. 

W celu zachowania funkcjonowania przyrodniczego oraz funkcjonowania społecznego i gospodarczego 

(zapewnienie właściwego przepływu wód) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej opracował „Wskazania dla 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w odniesieniu do międzywala i 

terenów przyległych do rzeki, opracowane w ramach: Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania 

doliny i regulacji Wisły odcinek puławski, od ujścia Sanny do ujścia Pilicy od km 295,2 do km 456,8.” 

Opracowanie wskazuje zasady użytkowania i zagospodarowania kolejnych fragmentów międzywala. 

Podejmowane działania mają przestrzegać następujących zasad: 

1. W strefie wód zbliżonych do średnich należy utrzymywać odkryte, naturalne odsypy piasku nanoszone 

przez rzekę i porost trawiasty. W tej strefie nie są konieczne specjalne zabiegi eksploatacyjne poza usuwaniem 

przeszkód pozostających w korycie rzeki, na brzegach i budowlach regulujących po przejściu wielkich wód. 

2. Na tarasie zalewowym, w strefie dorocznej wielkiej wody i nieco wyżej, na obszarach wskazanych w 

załączniku wytycznych, należy utrzymywać porost krzaczasty o wysokości 2-3m. Pojedyncze drzewa o 

większych walorach przyrodniczych powinny być pozostawione i chronione w odpowiedni sposób. Konieczne 

więc będzie prowadzenie stałej wycinki krzewów w cyklu ok. 3-letnim oraz sukcesywne wprowadzanie 
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specjalnych, wolnorosnących gatunków krzewów, zmniejszające częstotliwość wycinki. Prace powinny być 

prowadzone przez specjalistyczne firmy pod nadzorem RZGW. 

3. W miejscach, gdzie pozwala na to szerszy rozstaw wałów przeciwpowodziowych, szczególnie tam gdzie 

już obecnie występują cenne przyrodniczo zadrzewienia, należy utrzymywać naturalne lasy łęgowe. Dodatkowe 

zalesienia przewiduje się jako zabudowę biologiczną zbyt szerokich odcinków międzywala, spełniającą w tym 

wypadku rolę elementów odpowiednio kształtujących przepływ wód powodziowych. Również w miejscach 

przewężeń międzywala utrzymanie lub utworzenie pasów zalesień wzdłuż odwodnej stopy wałów 

przeciwpowodziowych o szerokości co najmniej 10m, stanowiących ochronę tych wałów przed podmyciem i 

uszkodzeniem ich skarpy. Według opinii specjalistów nie ma potrzeby prowadzenia masowych, specjalnych 

dolesień, gdyż teren pozostawiony bez upraw porośnie samoistnie lasem. Jednakże dla przyspieszenia tego 

procesu wskazane będzie dosadzenie drzew w kluczowych miejscach, w ramach prac prowadzonych przez 

RZGW. Lasy te rosną w sposób naturalny  nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Natomiast 

wymagają nadzoru ze względu na to, że obecnie stanowią często miejsce wywózki odpadów, a także są 

trzebione przez okoliczną ludność jako źródło pozysku bezpłatnego drewna. Nadzór powinny prowadzić 

odpowiednie służby gminne w porozumieniu ze służbami RZGW odpowiedzialnymi za dany odcinek rzeki. 

Na terenie przynależącym do gminy Ożarów wskazano obszary wycinki przerośniętych zakrzewień i 

utrzymania ich do wys. 2-3m, tereny istniejących lasów przewidzianych do zachowania oraz tereny wskazane do 

zagospodarowania przez użytkowników. Wszystkie wyznaczone tereny przylegają do aktualnego koryta rzeki i są 

zgodne z przeznaczeniem terenu wskazanym w projekcie zmiany Studium. 

 

 

6.2.5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Głównymi problemami ochrony środowiska istotnymi z punktu widzenia projektu Studium jest: 

1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z terenów powierzchniowej eksploatacji kopalin; 

2. Ochrona krajobrazu wizualnego w związku z planami realizacji siłowni wiatrowych oraz 

prowadzonego wydobycia kopalin; 

3. Ochrona zasobów i jakości wód. 

 

ROZBUDOWA KOPALNI ZŁOŻA GLINIANY-DURANÓW 

Na terenie gminy aktualnie zewidencjonowano kilkanaście (13) złóż surowców, z których największe 

znaczenie (ze względu na prowadzoną przez Cementownię Ożarów działalność) mają złoża w sąsiedztwie 

miejscowości Gliniany i Stróża. Złoża obejmują pokłady wapieni i margli odpowiednich dla przemysłu 

cementowego oraz wapienniczego. Eksploatacja na obszarach użytkowanych w chwili obecnej wykonywana jest 

przez sprzęt ciężki z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Realizacja przewidzianych planów powiększenia 

kopalni wpłynie na poszerzenie obszaru jej oddziaływania.  

Negatywny wpływ na otoczenie dotyczy w główniej mierze emisji pyłów do atmosfery (migrujących również 

na tereny przyległe), emisji hałasu związanego z prowadzonymi pracami wydobywczymi i transportem urobku 

oraz z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Potencjalnie oddziaływanie to może mieć również znaczący 

wpływ na wody podziemne, ze względu na położenie na obszarze GZWP 420 Wierzbica - Ostrowiec. Poniżej 

przedstawiono ocenę wpływu rozbudowy ww. kopalni na powyższe elementy. 

 

Wpływ na tereny chronione akustycznie (hałas) oraz sanitarnie (emisja pyłów) 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w zależności od rodzaju terenu, wyznacza rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz.U. 120 poz. 826) zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku  
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(Dz. U. poz. 1109). Zgodnie z danymi „Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia 

eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - Duranów w kierunku północnym” w obecnym stanie eksploatacji 

złoża najbliższe tereny chronione (z zabudową wiejską zagrodową) położone są w następujących odległościach 

od granicy wyrobiska: 

 ok. 800m w kierunku północnym ( zabudowa mieszkalna wsi Potok); 

 ok. 900m w kierunku zachodnim ( zabudowa mieszkalna wsi Gliniany). 

Przy maksymalnym wariancie poszerzenia obszaru wydobycia najbliższy teren chroniony z zabudową 

mieszkalną położony będzie w odległości ok. 350 m w kierunku północnym - zabudowa mieszkalna wsi Potok. W 

chwili obecnej zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi gminy Ożarów budynki położone w 

obrębie wsi Potok zachowuje się do czasu ich śmierci technicznej. Nie przewiduje się możliwości lokalizacji 

nowej zabudowy na tym terenie. Podjęte działania mają na celu zabezpieczenie w przyszłości możliwości 

prowadzenia wydobycia oraz ochrony mieszkańców gminy przed hałasem i zanieczyszczeniem związanym z 

pracami prowadzonymi w kopalni. 

Głównymi źródłami hałasu na terenie kopalni są maszyny biorące udział w wydobyciu oraz samochody 

ciężarowe wożące urobek. Występowanie hałasu jest ograniczone czasowo godzinami pracy kopalni – 

wydobycie prowadzi się w porze dziennej pomiędzy 6 i 22. 

Wspomniany wcześniej Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji 

złoża podzielił źródła hałasu na punktowe (maszyny górnicze: ładowarki, koparki, spychacze, wiertnice) oraz 

liniowe (samochody ciężarowe). Parametry akustyczne źródeł hałasu punktowego określono na podstawie 

pomiarów własnych przeprowadzonych przy obecnie eksploatowanych maszynach górniczych. Rezultaty 

pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej. Wielkości hałasu emitowanego przez samochody ciężarowe (liniowe 

źródła hałasu) przyjęto w raporcie na podstawie instrukcji 311/91 Instytutu Techniki Budowlanej p.t. „Metoda 

prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych.” 

 

Tabela 26 Wykaz źródeł hałasu na terenie kopalni w porze dziennej uwzględnionych w obliczeniach Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko jako źródła punktowe
26

 

 Rodzaj źródła hałasu T [min] ti [min] LAW[dB] LAWeqi [dB] 

Ładowarka Caterpillar 988H 
 

480 420 96,0 95,4 

Ładowarka Caterpillar 988F 480 420 98,0 97,4 

Koparka Caterpillar 5080 480 420 100,0 99,4 

Spychozrywarka  480 420 97,0 96,4 

Wiertnica HMB 80 480 420 105,0 104,4 

T [min] –  przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla pory dziennej 

ti [min] – suma czasu pracy źródła w normatywnym czasie odniesienia 
LAW [dB] – poziom mocy akustycznej źródła 
LAWeq [dB] – równoważny poziom mocy akustycznej źródła  

 

Pozyskane dane posłużyły do przeprowadzenia obliczeń koniecznych do przedstawienia oceny 

uciążliwości akustycznej. Obliczenia wykonano dla najniekorzystniejszego wariantu pracy urządzeń tj.  przy 

założeniu, że źródła hałasu pracują na powierzchni terenu.  

Wykonane mapy akustyczne oraz wyniki obliczeń akustycznych w punkach obliczeniowych 

zlokalizowanych na granicy terenów chronionych (z zabudową mieszkalną wsi Gliniany i Potok) wynika, że 

planowane przedsięwzięcie polegające na poszerzeniu eksploatacji złoża „Gliniany – Duranów w kierunku 

północnym nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu w porze dziennej Leq = 55 dB. 

                                                 
26 

Tabela za „Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia eksploatacji złoża wapieni i margli Gliniany - 

Duranów w kierunku północnym”
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Pozostałe tereny otaczające projektowany zakład to tereny przemysłowe i tereny upraw rolnych nie podlegające 

ochronie przed hałasem, dla których nie ustala się dopuszczalnych norm.  
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Rysunek 9 Mapa prognozy oddziaływania na Środowisko dla projektowanego poszerzenia eksploatacji złoża 

Gliniany - Duranów. 

 
 
Uciążliwość dla mieszkańców gminy minimalizuje położenie kopalni z dala od siedzib ludzkich. Większość 

z terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa od zabudowań mieszkalnych oddzielają tereny leśne. W ich 

sąsiedztwie Studium dodatkowo wyznacza tereny dolesień, stanowiące w przyszłości dodatkową barierę 

izolacyjną pomiędzy kopalniami i terenami zabudowy mieszkaniowej.  

Innym sposobem ograniczenia negatywnego oddziaływania jest ograniczenie możliwości wprowadzania 

nowej zabudowy w sąsiedztwie obszarów przeznaczonych pod przyszłą eksploatację.  

Na dzień dzisiejszy najbardziej problematycznym jest sąsiedztwo terenów powierzchniowej eksploatacji z 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną i/lub zagrodową w miejscowości Śródborze a nie Gliniany. Oba obszary 

oddziela od siebie pas terenu przeznaczony pod dolesienia. W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej 

oraz izolacji przed emisją pyłów zadrzewienia należy przeprowadzić wyprzedzająco w stosunku do planowanych 

prac wydobywczych. 

Podsumowując, eksploatacja złoża z pewnością pogorszy klimat akustyczny terenu, który powróci do 

pierwotnego stanu po jej zakończeniu. 

Osobnym zagrożeniem związanym z prowadzony na terenie gminy wydobyciem jest możliwość 

wystąpienia eksplozji w składzie materiałów wybuchowych. Skład położony jest przy granicy gminy, z dala od 

terenów zurbanizowanych. W jego sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz obszary przeznaczone do 

zalesienia. Na rysunku Studium wskazano zasięgi stref nadciśnienia granicznego o wielkości 1kPa, 3kPa i 5kPa. 

W zasięgu strefy 1kPa w Skałecznicy znajduje się pojedyncza zagroda. 

 

Wpływ na florę, faunę, siedliska przyrodnicze 

Poszerzenie obszaru wydobycia wiąże się ze zmianami w pokryciu terenu. W sezonie wegetacyjnym 

2011r. przeprowadzono inwentaryzację florystyczną, fitosocjologiczną i faunistyczną na obszarze przewidzianym 

pod wydobycie i w jego sąsiedztwie (wyniki przedstawiono w rozdziałach dotyczących świata roślinnego i 

zwierzęcego). 

Przeprowadzone praca nie stwierdziły występowania siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach 

Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.) zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 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. Nr 77, poz. 510 ze zm.).  

Zaobserwowano jeden gatunek ptaka wymieniony w załączniku I Dyrektywy ptasiej: Lanius collurio. 

Gatunek występuje licznie w regionie i planowana inwestycja, ze względu na niewielki zasięg, nie wpłynie 

negatywnie na stan jego populacji. Nie stwierdzono występowania innych gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. 

Spośród gatunków roślin chronionych prawem krajowym występuje tu jeden gatunek – kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium. Podjęcie planowanej eksploatacji wymagało będzie uzyskania niezbędnej zgody 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie stanowisk gatunku. 

Z botanicznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do realizacji planowanego poszerzenia obszaru 

eksploatacji. Planowana inwestycja nie naruszy żadnych chronionych i naturowych siedlisk przyrodniczych oraz 

nie wpłynie negatywnie na otaczającą szatę roślinną. 

Monitoring fauny wykazał obecność 37 gatunków zwierząt chronionych (34 gat. pod ochroną ścisłą i 3 

chronione częściowo) oraz 2 posiadających kategorie zagrożenia w skali kraju, przy czym jeden z nich - ślimak 

żółtawy, jest jednocześnie gatunkiem ściśle chronionym. Spośród gatunków naturowych, odnotowano 

występowanie jednego gatunku ptaka – gąsiorka Lanius collurio (Dyrektywa 2009/147/WE). Jest to najliczniejszy 

spośród naturowych gatunków ptaków w regionie We wnioskach autorzy Oceny stwierdzili jednak, że inwestycja z 

uwagi na niewielki zasięg „nie wpłynie negatywnie na przyrodniczo cenne i chronione elementy fauny, a także na 

gatunki pospolite i licznie występujące. Nie będzie także miała wpływu na krajowe populacje gatunków rzadkich, 

chronionych i zamieszczonych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej”. Obszar przewidziany do zmiany nie generuje 

również niebezpieczeństwa fragmentacji i izolacji populacji chronionych gatunków zwierząt. 

 

Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 

Ze względu na rozmiary kopalni i prowadzenie wydobycia metodą odkrywkową istnieje zagrożenie dla 

stanu zasobowego wód podziemnych. Aktualnie proces wydobycia odbywa się na I i II-gim poziomie 

eksploatacyjnym, odpowiednio na rzędnych: +170÷175 m npm i +160 m npm. Według danych 

hydrogeologicznych główny jurajski poziom wodonośny w obrębie złoża Gliniany - Duranów występuje na 

rzędnych 157÷159 m npm. W części zakładanej do poszerzenia – w obrębie północno-wschodniego fragmentu, 

rzędna zwierciadła wody według dokumentacji hydrogeologicznej znajduje się niżej, na głębokości 165 m npm – I 

poziom wydobywczy nie będzie więc zawodniony (poza dopływem wód opadowych). Eksploatacja na II-gim 

poziomie o rzędnej +160 m npm będzie wymagała stałego odpompowywania ze złoża wody.  

Odpompowywanie napływającej wody będzie skutkowało powstaniem leja depresyjnego o zasięgu 

obejmującym cały obszar wydobywczy (wg Mapy dokumentacyjnej rejonu złoża wapieni i margli jurajskich 

„Gliniany-Duranów” wyniesie on 518m). Zasięg leja nie obejmie ujęć wody służących do zaopatrzenia zbiorowego 

(ujęcie Cementowni Grupy Ożarów S.A. i w miejscowości Potok), z uwagi na ich lokalizację na kierunku zasilania. 

Przewidywany wzrost dopływu wód kopalnianych do odkrywki nie przekroczy ilości dopuszczalnej 

określonej w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Wody z odwadniania kopalni po podczyszczeniu w 

osadniku, odprowadzane są wraz z mieszaniną ścieków bytowych, technologicznych i deszczowych. 

Ze względu na zawodnienie III poziomu, celem ochrony stanu zasobowego wód podziemnych, należy 

wyłączyć go z prowadzenia wydobycia. 

Zakładane jest, że wyrobisko przy eksploatacji na poziomie II w poszerzonych granicach odwadniane 

będzie podobnie jak dotychczas, powierzchniowo poprzez system rowów otwartych. Woda z wyrobiska dopłynie 

do zbiornika osadowego, w celu jej dalszego oczyszczenia z zawiesiny, a następnie za pomocą kanału 

odprowadzającego kierowana zostanie do odbiornika.  

Miejsce zrzutu nie ulegnie zmianie. Odbiornikiem wód kopalnianych nadal będzie kanał „Ożarów-Wisła”. 
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Wody kopalniane z odwadniania kopalni po podczyszczeniu w osadniku, odprowadzane są wraz z 

mieszaniną ścieków bytowych, technologicznych i deszczowych z Cementowni Ożarów.  

Odprowadzane ścieki odprowadzane są jako oczyszczone ścieki przemysłowe będące mieszaniną wód z 

odwadniania Kopalni oraz ścieków bytowych, technologicznych i deszczowych z Grupy Ożarów S.A. (Kopalnia i 

Cementownia razem) w ilości Qśr = 6 350 m3/dobę. 

Należy zaznaczyć, że badania monitoringu wód wskazują, że istniejąca aktualnie działalność wydobywcza 

nie wpływa ujemnie na stan wód - jakość wód podziemnych pietra jurajskiego jest dobra i spełnia wymogi 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. u. nr 61, poz.417 z późniejszymi zmianami) w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badania ujmowanej wody w ujęciu 

Cementowni „Ożarów” wskazują, iż w okresie eksploatacji nie obserwuje się niekorzystnych zmian jakości 

wywołanych czynnikami antropogenicznymi. Woda jest dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. 

 

W obrębie złoża i w jego bezpośrednim rejonie brak jest cieków powierzchniowych, źródeł i zbiorników wód 

powierzchniowych. W miejscowości Gliniany i Duranów znajdują się niewielkie, płytkie stawy, w których woda 

gromadzi się w rejonie występowania słaboprzepuszczalnych osadów czwartorzędowych występujących w 

podłożu. 

Najbliższe rzeki, to przepływająca w odległości ca 5,5 km na zachód od złoża rzeka Kamienna (lewy 

dopływ Wisły). W 2006 r. w początkowym odcinku rzeka wykazywała III klasę czystości, w dalszym odcinku – 

klasę IV. O jakości wód decydowały wskaźniki tlenowe, bagienne i bakteriologiczne.  

Natomiast na wschód od rejonu złoża, w odległości 10 km płynie rzeka Wisła, która jest najdłuższą rzeką w 

Polsce i zarazem największą rzeką w zlewisku Morza Bałtyckiego. W granicach woj. świętokrzyskiego rzeka 

Wisła prowadziła wody niezadowalającej jakości kl. IV. O klasie jakości zdecydowały zasolenia i wskaźniki 

bakteriologiczne. Wisła jest odbiornikiem ścieków komunalnych min. z gminnej oczyszczalni ścieków  

z Ożarowa i oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków bytowych, opadowych z Cementowni 

Ożarów i wód z odwadniania kopalni Gliniany). 

Z uwagi na brak występowania wód powierzchniowych w sąsiedztwie złoża, poszerzenie wydobycia w 

kierunku północno-zachodnim, na dwóch wymienionych poziomach eksploatacyjnych, nie będzie wpływać na 

wody powierzchniowe. 

 

Wpływ na obszary Natura 2000 

Rozpatrywany teren Kopalni Gliniany zlokalizowany w miejscowości Karsy w gminie Ożarów nie znajduje 

się na ww. obszarach Natura 2000. Z obszarów Natura 2000 najbliżej położone są: „Dolina Kamiennej” 

PLH260019 –około 5 km na W oraz. Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045 – około 8 km na E. Małopolski 

Przełom Wisły (OSO) występuje na terenie dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego. Około 4,5 km na 

północ przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Kamiennej.  

Ze względu na znaczne oddalenie inwestycji od obszarów chronionych nie będzie negatywnego 

oddziaływania na cele ochrony tych obszarów. 

 

Wpływ na krajobraz 

Prowadzona eksploatacja wapieni wiąże się z trwałym przekształceniem krajobrazu w obrębie kopalni. 

Wraz z postępem eksploatacji stopniowo niszczona jest szata roślinna. Powstają niekorzystne warunki do jej 

bytowania w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska w odległości około 10 (m) od jego korony. Wraz ze 

zwiększeniem głębokości eksploatacji wpływ ten staje się coraz mniejszy. Stopniowo dalszej zmianie ulega 

powierzchnia ziemi; powstaje coraz większe i głębsze wyrobisko oraz nadpoziomowe składowisko i większe i 

wyższe wały ziemne. Wyrobiska są głębokie, o stromych kilkunastometrowych zboczach. Przeprowadzenie 

rekultywacji nie odtworzy stanu sprzed wydobycia. Zmiany w krajobrazie dotyczą również terenów 
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przykopalnianych, gdzie prowadzi się unieszkodliwianie odpadów wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji 

złoża i przeprowadzeniu rekultywacji terenu w miejscu wyrobiska może powstać zbiornik wodny, w przeciwnym 

przypadku może powstać konieczność stałego wypompowywania wody. W związku z tym można zakładać 

rekultywacje w kierunku wodnym lub leśnym. 

Prowadzone prace wydobywcze kopalin pospolitych nie wykazują tak znaczącego wpływu na krajobraz, co 

wynika również ze struktury podłoża, umożliwiającej łatwiejsze przeprowadzenie rekultywacji.  

 

Studium wskazuje obszar planowanego poszerzenia eksploatacji do sporządzenia mpzp, co przyczyni się 

do bardziej szczegółowego przeanalizowana kwestii zagospodarowania złoża w świetle uwarunkowań i prognoz 

przyrodniczych (adekwatnych do szczegółowości mpzp). 

 

POZOSTAŁE OBSZARY PLANOWANEGO WYDOBYCIA ZŁÓŻ KOPALIN 

Obszar gminy charakteryzuje się dużym bogactwem surowców naturalnych. W związku z powyższym w 

zachodniej, wschodniej i północnej części  gminy - miejscowość Śródborze i Julianów - Polesie, Stróża, 

Szymanówka, Karsy, studium wskazuje obszary pod wydobycie kopalin.  

Na 5 z tych obszarów: Szymanówka, Gliniany - Duranów (opisany wyżej), Gliniany 2, Gliniany - Stróża 

oraz Anna 1 prowadzona jest działalność, zgodnie z uzyskaną koncesją na wydobycie. Uzyskanie koncesji na 

wydobycie wymagało spełnienia przepisów odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz ocen 

oddziaływania na środowisko. Szczegółowe oceny dla tych obszarów są zawarte w stosowych dokumentacjach, 

których wyniki analiz wskazują na brak znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska, w tym zdrowie ludzi, krajobraz oraz dobra materialne. 

Drugą grupę terenów wskazanych pod powierzchniowa eksploatacje stanowią obszary, które były 

wskazane pod te funkcję w dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych - planach miejscowych i 

aktualnym studium (np. w miejscowości Śródborze, Karsy, Wlonice - Janicki) na których nadal planuje sie 

eksploatację. Nie mniej jednak złoża te są szczegółowo rozpoznane i po spełnieniu przepisów odrębnych, w tym 

wykonaniu stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uszczegółowioną 

prognoza oddziaływania tego dokumentu na środowisko, a następnie uzyskaniu stosownej koncesji, są naturalnie 

predysponowane do tej funkcji. 
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Wskazanie pozostałych obszarów planowanej eksploatacji wynikają ze złożonych i rozpatrzonych przez 

Burmistrza pozytywnie wniosków do studium.  

Na wszystkich obszarach (z wyłączeniem obszaru Gliniany - Duranów opisanego powyżej) zakłada sie, że 

eksploatacja będzie  prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.  

Ze względu na uwarunkowania środowiskowo - przyrodnicze, w tym ich położenie poza systemem 

przyrodniczym gminy odległość obszarów prawnej ochrony przyrody (poza obszarami prawnej ochrony przyrody, 

w odległości 7-10 km od najbliższych obszarów NATURA 2000), brak siedlisk i gatunków NATUROWYCH, oraz 

planowaną odkrywkową metodę wydobycia bez używania środków strzałowych, są to obszary sklasyfikowane na 

załączniku graficznym do niniejszej  do prognozy jako o lokalnie średnim oddziaływaniu na środowisko. Ze 

względu na kierunkowy charakter dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (co określają przepisy odrębne), oceniany projekt wskazuje politykę przestrzenną Gminy w 

stosunku do danego terenu, a nie jego przeznaczenie. Dla obszarów tych nie istnieją szczegółowe założenia 

inwestorskie, w związku z tym nie istnieje możliwość wskazania tak szczegółowej ich oceny, jak z pewnością 

będzie wykonywana na późniejszych etapach planistycznych i ocen środowiskowych, w tym m.in. przy 

opracowaniu projektów planów miejscowych, sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko oraz raportów 

oddziaływania inwestycji na środowisko. Dla obszarów o udokumentowanych złożach a położonych w 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy (np. złoże Anna i Śródborze) projekt studium wprowadził tereny zalesień od 

strony tej zabudowy, celem wyeliminowania ewentualnych uciążliwości. Nowe obszary planowanej eksploatacji 

(głównie w obrębie geodezyjnym Julianów - Polesie i Śródborze) wyznaczono w oddaleniu od istniejącej 

zabudowy, zapewniając dodatkowo możliwość wprowadzenia zalesień w miejscach do tego predysponowanych. 

W tym miejscu należy wskazać, iż projekt studium wskazuje obszary o kierunkowej funkcji 

powierzchniowej eksploatacji do sporządzenia planów miejscowych (mpzp). Powyższe przyczyni się do bardziej 

szczegółowego przeanalizowana kwestii zagospodarowania złóż w świetle uwarunkowań i prognoz 

przyrodniczych (adekwatnych do szczegółowości mpzp) oraz da możliwość zaktualizowania zawartych tu ocen i 

stosownych wskazań (wykonane w oparciu o aktualne na ten czas dane). 

Oddziaływanie obszarów powierzchniowej eksploatacji wskazanych w ocenianym projekcie studium na 

wymagane przepisami elementy środowiska, zabytki i dobra materialne zostały ocenione w rozdziałach poniżej 

(tabela oddziaływań - grupa terenów 7). Przy istniejących zapisach projektu studium nie będzie powodowało 

przekraczania dopuszczalnych norm jakości środowiska  

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom jest przedstawione w rozdziałach poniżej. 
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FARMA WIATROWA 

Odmienny wpływ na krajobraz wizualny ma przewidziana w Studium lokalizacja siłowni wiatrowych w 

centralnej części gminy.  

Zgodnie z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy 

Ożarów, przedstawionej w części pierwszej projektu Studium – Uwarunkowaniach, w przypadku Ożarowa 

największe znaczenie perspektywiczna ma wykorzystanie energii słonecznej, bioenergia (biomasa) oraz energii z 

odpadów komunalnych. Dla wykorzystania energii wiatru nie występują tu korzystne warunki.  

Cytując za Studium: „Przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do 

wykorzystania energii wiatru uznaje się taki teren, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 70 m 

nad poziomem gruntu jest nie mniejsza niż 6 m/s. Zgodnie z danymi IMiGW w Krakowie, według pomiarów 

prowadzonych w stacjach meteorologicznych w Sandomierzu i w Sukowie, średnia roczna prędkość wiatru 

wynosi odpowiednia 3,7 m/s oraz 2,6 m/s. Z uwagi na to uznać należy, że możliwości pozyskiwania energii 

wiatrowej na terenie województwa świętokrzyskiego nie są znaczące. Jedną z podstawowych wad elektrowni 

wiatrowych jest niemożność pracy ciągłej tych siłowni. Spowodowane jest to niestałością wiatrów wiejących na 

terenie województwa świętokrzyskiego, a zatem pozyskiwanie energii elektrycznej z farm wiatrowych może 

stanowić jedynie uzupełnienie innych źródeł energii, które są w stanie produkować energię w sposób ciągły. 

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym przeciwko instalowaniu na naszym terenie wież elektrowni wiatrowych 

jest ich uciążliwość dla środowiska. Powodują niekorzystne zmiany w krajobrazie, są hałaśliwe oraz zakłócają 

sezonowe migracje ptaków.” Mimo przytoczonych informacji gmina postanowiła zabezpieczyć teren pod 

lokalizację farmy wiatrowej (w związku z zainteresowaniem realizacją przedsięwzięcia przez potencjalnego 

inwestora).  

Zarezerwowane pod potencjalną farmę wiatrową tereny położone są: na zachód od Binkowic i Śmiłowa, na 

północ od MOP II Podgaje przy projektowanym nowym przebiegu drogi krajowej nr 74, pomiędzy Suchodółką i 

Niemcówką, na północny-wschód od Janikowa oraz przy drodze krajowej nr 79 pomiędzy Wyszmontowem, 

Zawadą i Ożarowem. Tereny te są odsunięte od doliny Wisły, stanowiącej główny korytarz przelotowy na tym 

terenie. Wyznaczone obszary położone są w obrębie terenów otwartych, z zachowaniem bufora 500m (strefa 

ponadnormatywnego oddziaływania) od zabudowy mieszkaniowej. Projekt Studium w kierunkach i wskaźnikach 

zagospodarowania przestrzennego tej kategorii ustalił minimalną odległość od lasów w wysokości 250m oraz 

maksymalna wysokość zabudowy wynoszącą aż 180m. Wieże wraz z turbinami będą stanowiły dominanty 

widokowe widoczne z odległości kilku kilometrów. 

 

Wpływ na ptaki i nietoperze 

Na terenach przewidzianych pod usytuowanie turbin wiatrowych prowadzony był monitoring 

chiropterologiczny oraz awifauny.  
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Rysunek 10 Mapa z planowaną lokalizacją turbin oraz rozmieszczeniem gatunków łęgowych ptaków o znaczeniu 

unijnym (Załącznik I Dyrektywy Ptasiej) wg. Raportu awifauny. 

 

 

Roczny monitoring awifauny wykazał występowanie na tym terenie 63 gatunków ptaków, z czego lęgowe 

to 50-60 gatunków i wskazuje to na przeciętne walory terenu. „Zagęszczenia stwierdzone gatunków ptaków, 

kluczowych wg PSEW
27

 kształtują się na poziomie średniej w skali całego kraju. Pozostałe gatunki z ptaków 

ważnych wg PSEW występowały na terenie planowanej farmy wiatrowej w bezwzględnej liczebności na tyle 

niskiej, że dla tak małego obszaru oszacowanie wiarygodnych zagęszczeń jest niemożliwe. Obszar ten nie jest 

również miejscem regularnego żerowania w okresie lęgowym dla gatunków szczególnie rzadkich w skali kraju 

(liczebność poniżej 1000 par; Sikora i in. 2007).”
28

 

W wyniku prowadzonej obserwacji stwierdzono, że w okresie jesiennej migracji dominującym kierunkiem 

przelotu był zachód i południowy zachód oraz po części południe, wschód i północny wschód – przeważał w 

okresie wiosennym. Prowadzony monitoring nie wykazał zmian kierunku przelotu ptaków lub lokalnych koczowań 

z uwagi na warunki przyrodnicze noszące znamiona wybitnie korzystnych lub szczególnych dla ptaków w 

poszczególnych okresach. 

W ocenie odniesiono się również do wysokości przelotów ptaków, z uwzględnieniem poszczególnych 

gatunków. Preferowanym pułapem przemieszczania się ptaków po powierzchni planowanej farmy wiatrowej była 

wysokości poniżej pracy śmigła. Na tym pułapie stwierdzono blisko 82% wszystkich ptaków (głównie o małych 

rozmiarach, które stanowiły 93% wszystkich ptaków). Na najwyższym pułapie, powyżej pracy śmigieł, 

odnotowano ok. 11% osobników. Na tej wysokości zdecydowanie dominowały ptaki duże – 97%, ptaki 

szponiaste – 2,4% a małe zaledwie 0,6%. Najmniej ptaków poruszało się w przedziale pracy śmigieł 

obserwowano ponad 7% wszystkich ptaków. 

                                                 
27

 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
28

 Za: Ocena budowy i użytkowania farmy wiatrowej w miejscowości Janików, Śmiłów i Wyszmontów gm. Ożarów w 

odniesieniu do awifauny; Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Radomska 7, 26-670 Pionki; mgr Jacek 
Tabor, 2010 



 

 69 

Cytując Raport z monitoringu: „Uzyskane wyniki wskazują, że obszar ten nie ma szczególnego znaczenia 

dla ochrony walorów krajowej awifauny lęgowej, nie stanowi on również miejsca odpoczynku oraz nie zapewnia 

bazy żerowej dla kluczowych gatunków ptaków w trakcie ich migracji. Można przypuszczać, że główne nasilenie 

migracji blaszkodziobych, siewkowych i wróblowych przebiega w najbliższej okolicy rzeki Wisły. Analizowany 

obszar nie jest terenem szczególnym dla ochrony walorów ptaków w okresie ich rozrodu, migracji i zimowania.” 

Ponadto w aspekcie utraty siedlisk autor raportu wskazuje na dobry wybór lokalizacji posadowienie turbin w 

kompleksie pól uprawnych oddalonych od mokradeł, wilgotnych łąk, większych kompleksów leśnych, zbiorników 

wodnych oraz z niewielką liczbą zadrzewień jest najlepszy (Wuczyński 2009). Takie umiejscowienie farmy 

wpływa na zmniejszenie oddziaływania na lęgowe cennych gatunków ptaków. Zaproponowana lokalizacja turbin 

projektowanej farmy wiatrowej pod Ożarowem spełnia powyższe kryterium i nie naruszy biotopów cennych z 

punktu widzenia zarówno lokalnej jak i krajowej awifauny. W zaleceniach autor monitoringu w celu 

zminimalizowania wpływu projektowanej elektrowni na awifaunę lęgową tego terenu zaleca na etapie budowy 

wykonywanie prac budowlanych, robót ziemnych i montażowych poza okresem lęgowym (01.03 – 31.08). Wyniki 

przeprowadzonego monitoringu pozwalają pozytywne zaopiniować plan budowy farmy wiatrowej. 

Monitoring chiropterologiczny prowadzono w okresie letnim i jesiennym w 2009 roku. Wyniki udostępniono 

autorom w postaci sprawozdania cząstkowego (stwierdzone 2 gatunki) a następnie pełnego raportu 

uwzględniającego wyniki nasłuchu prowadzonego od marca do listopada (stwierdzone 4 gatunki). W 

podsumowaniach i wnioskach raportu cząstkowego autor opracowania mgr inż. Błażej Wojtowicz stwierdza: „W 

trakcie prowadzonych obserwacji podczas całego okresu letniego zarejestrowano małą aktywność nietoperzy. 

Stwierdzono tylko pojedyncze przeloty bez większych koncentracji typowych dla żerowisk tych ssaków. Również 

w okresie jesiennym nie udało się stwierdzić większych zagęszczeń typowych dla sezonowych przelotów 

pomiędzy miejscem rozrodu a zimowiskami gatunków wędrownych z rodzaju borowiec Nyctalus czy karlik 

Pipistrellus. Trasy sezonowych migracji nietoperzy zlokalizowane są najczęściej wzdłuż dolin rzecznych, 

szpalerów drzew i terenów leśnych. Otwarte tereny rolne ssaki te starają się omijać. Dodatkowo na absencje 

nietoperzy podczas badań mogły mieć wpływ niekorzystne warunki pogodowe.” 

W trakcie pełnego monitoringu stwierdzono występowanie 4 gatunków: mroczka późnego Eptesicus 

serotinus, karlika większego Pipistrellus nathusii, borowca wielkiego Nyctalus noctula  i mopka Barbastella 

barbastellus. Część nietoperzy oznaczono do grup gatunków Nyctalus, Pipistrellus i Myotis, części nie udało się 

oznaczyć (Chiroptera indeterminata –23 przeloty). Na całej powierzchni zdecydowanie dominowała grupa 

Nyctalus duży udział stanowiła również grupa Pipistrellus. 

Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych badań autor raportu przedstawił następujące zalecenia dotyczące 

kształtowania środowiska i użytkowania terenu mające na uwadze przeloty i żerowanie nietoperzy: 

 wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bezwzględnego zakazu zalesiania 

gruntów rolnych w obszarze planowanej inwestycji oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień zwłaszcza o 

charakterze ciągłym (np. szpalerów przydrożnych drzew). Jest to warunek konieczny do spełnienia celem 

zapobiegania powstawania korytarzy ekologicznych, żerowisk oraz tras migracji nietoperzy. 

 Nie należy wprowadzać zadrzewień i zakrzewień zwłaszcza o charakterze ciągłym j.w. oraz należy 

zapobiegać ich samoistnemu powstawaniu w wyniku naturalnej dyspersji na gruntach dzierżawionych przez 

inwestora w tym przy drogach dojazdowych do turbin. 

 należy zapobiegać tworzeniu otwartych zbiorników wodnych w odległości minimum 200 m od lokalizacji 

wież. 

 niezbędne jest przeprowadzenie monitoringu poinwestycyjnego w zgodzie z wytycznymi aktualnymi na rok 

uruchomienia i funkcjonowania farmy. 

 nie należy oświetlać wież światłem białym mogącym wabić owady (fototaksja dodatnia) co zapobiegnie 

koncentracji głównego pokarmu nietoperzy. Zalecenie to nie dotyczy oświetlenia wymaganego innymi 
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przepisami prawa np. lotniczego. W tym przypadku zaleca się zastosowanie oświetlenia o najmniejszej, 

dopuszczalnej przez te przepisy mocy oraz zmniejszenie do minimum częstotliwości błysków.  

 dla pięciu turbin w Janikowie należy wprowadzić wyłączenia czasowe od zachodu do wschodu słońca w 

dniach 10-31 sierpnia. Praca turbin musi być wstrzymana przy wietrze wiejącym z prędkością poniżej 6 m/s 

mierząc na wysokości osi rotora. Podczas ciągłych opadów deszczu wyłączenia nie są konieczne. Po 

przeprowadzeniu obserwacji w trakcie monitoringu poinwestycyjnego, przy wykazaniu niskiej aktywności we 

wskazanym okresie niniejsze zalecenie może zostać zmienione lub zaniechane. 

 

Oddziaływanie hałasowe 

Lokalizacja turbin została również poprzedzoną analizą hałasu, na podstawie której w pracach 

planistycznych wyłoniono te turbiny których oddziaływanie zamknie się na obszarze gminy Ożarów, zaś ich 

lokalizacja nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego dla zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi. 

Wyniki analizy akustycznej wskazują, ze negatywne oddziaływanie hałasowe będzie w odległości 350 -450 m od 

turbiny (w zależności od jej lokalizacji). W związku z faktem że są to prognozy oddziaływania hałasowego, a nie 

dane uzyskane z rzeczywistych pomiarów, w projekcie studium przyjęto jednakową odległość od terenu 

potencjalnej lokalizacji turbin w odległości 500m. 

 

Rysunek 11 Analiza oddziaływania hałasowego planowanych turbin wiatrowych w gminie Ożarów 

 

Oddziaływanie na krajobraz 
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Nie ulega wątpliwości, że elektrownie wiatrowe o wysokości w czasie pracy śmigła do 170 m będą 

dominantami architektonicznymi. Powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmiany w krajobrazie będą 

odwracalne. Przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na krajobraz (nie można jednak jednoznacznie 

powiedzieć że negatywny, ze względu, iż teren gminy nie należy do cennych krajobrazowo czy widokowo, a 

kwestia wyglądu zlokalizowanej w terenie farmy wiatrowej jest subiektywna i nie może podlegać obiektywnej 

ocenie, tak samo jak wygląd innych obiektów budowlanych) - zostanie on przekształcony na czas eksploatacji 

farmy wiatrowej. Będzie to przekształcenie widoczne z odległości kilku do kilkunastu kilometrów w dobrych 

warunkach pogodowych. W czasie mgły, opadów i w warunkach zalegania śniegu widoczność turbin wiatrowych 

zmniejsza się.  

Lokalizacja elektrowni wiatrowych powinna uwzględniać potrzebę ochrony ekspozycji krajobrazowej. 

Należy zatem zachować odpowiednią odległość siłowni od głównych ciągów komunikacyjnych (autostrada, drogi 

krajowe i wojewódzkie). 

 

Efekt skumulowany  

Potencjalne oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej z uwzględnieniem znanego sąsiedztwa innych 

inwestycji tego typu. Na podstawie zebranych danych podczas opracowywania tej opinii, znana jest lokalizacja 

jednego niedużego wiatraka o mocy około 200 kV oraz projektowana jest farma wiatrowa pod Opatowem około 

15 km na południowy zachód od analizowanej farmy (rys. poniżej).  

Na terenie Ożarowa istnieje aktualnie jeden wiatrak położony w Prusach działka 409/20 o mocy siłowni 

0,25MW należący do ,,WESNA - PROBUD’’ Sp. z o. o.  Prusy 2, 27 - 530 Ożarów. Z danych uzyskanych w 

Urzędzie Gminy wynika, że  wpłynęły wnioski o lokalizację kolejnych czterech pojedynczych wiatraków 

energetycznych w: Prusach (1 szt.) na działce 409/21 i Sobótce (3szt.) na działkach o nr 194, 659 i 109.  

 

Tabela 27 Wykaz istniejących i wnioskowanych wiatraków energetycznych na terenie gminy Ożarów 

  

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 

1 

Nazwa farmy 
wiatrowej, w skład 

której wchodzi dana 
siłownia 

pojedynczy 
wiatrak 

energetyczny w 
Prusach 

pojedynczy 
wiatrak 

energetyczny w 
Prusach 

pojedynczy 
wiatrak 

energetyczny w 
Sobótce 

pojedynczy wiatrak 
energetyczny w 

Sobótce 

pojedynczy 
wiatrak 

energetyczny w 
Sobótce 

2 Nazwa inwestora 

,,WESNA - 
PROBUD’’ Sp. 
z o. o.  Prusy 2, 

27 - 530 
Ożarów 

,,WESNA - 
PROBUD’’ Sp. z 
o. o.  Prusy 2, 

27 - 530 Ożarów 

Zbigniew  Lipski 
- osoba fizyczna 

,,WIR” Sp. z o. o.                  
ul. Broniewskiego 
24/162, 35 – 206 

Rzeszów 

,,WIR” Sp. z o. o.              
ul. Broniewskiego 
24/162, 35 – 206 

Rzeszów 

3 

Czy 
przeprowadzono/czy 
jest przeprowadzona 

ocena 
oddziaływania na 

środowisko? 

przedsięwzięcie 
nie wymagało 

wydania decyzji 
środowiskowej 

został nałoży 
obowiązek  

przeprowadzana 
ocena 

oddziaływania     
 przedsięwzięcia 

na  
środowiskowych 
postanowieniem 

z dnia 
18.01.2011r. 

został nałoży 
obowiązek  

przeprowadzana 
ocena 

oddziaływania     
 przedsięwzięcia 

na  
środowiskowych 
postanowieniem 

z dnia 
11.04.2011r. 

postępowanie 
zostało wszczęte  

dnia 29.05.2012r. i 
jest na etapie 

zasięgania opinii 

postępowanie 
zostało wszczęte  
dnia 29.05.2012r. 

i jest na etapie 
zasięgania opinii 

4 

Data wydania 
decyzji o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach 

(dzień, miesiąc, rok)/ 
data wydania decyzji 

o warunkach 
zabudowy 

decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

została wydana 
dnia                                       

21.08.2008 r. 

nie wydano 
decyzji o 

warunkach 
zabudowy 

nie wydano 
decyzji o 

warunkach 
zabudowy 

nie wydano decyzji 
o warunkach 

zabudowy 

nie wydano 
decyzji o 

warunkach 
zabudowy 

5 Typ  siłowni 

nie wymagana 
taka  informacja 

na etapie 
wniosku o 

wydanie decyzji 
o warunkach 

zabudowy 

brak takiej 
informacji na 
etapie karty 

informacyjnej 

brak takiej 
informacji na 
etapie karty 

informacyjnej 

brak takiej 
informacji na 
etapie karty 

informacyjnej 

brak takiej 
informacji na 
etapie karty 

informacyjnej 
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6 
Moc pojedyncza 

siłowni (MW) 
0,25 1 1,5 2 2 

7 Średnica wirnika (m) 30 57 85 100 100 

8 Wysokość wieży (m) 29,5 60 100 100 100 

9 

Lokalizacja                                  
(nr działki 

ewidencyjnej i nazwa  
obrębu  

ewidencyjnego) 

409/20                                       
Prusy 

409/21                                
Prusy 

194                                      
Sobótka 

659                                       
Sobótka 

109                               
Sobótka 

10 
Etap realizacji 

inwestycji 
inwestycja 

zrealizowana 
- - - - 

 

Lokalizacje tych obiektów (istniejącego w Prusach i planowanych) nie są uwzględniane w projekcie zmiany 

studium, w związku faktem, iż ich lokalizacja nie stanowi planowanego kierunku rozwoju gminy w ww. zakresie 

funkcjonalnym, a ich opis w niniejszej prognozie wynika jedynie ze złożonych wniosków do Urzędu Miejskiego. 

Powstanie projektowanej farmy wiatrowej pod Ożarowem w powiązaniu z istniejącym niedużym wiatrakiem 

Wesna - Probud (około 1 km na południe od projektowanej farmy) oraz pozostałymi które ewentualnie mogłyby 

powstać po dokonaniu wszystkich wymogów formalno -prawnych, nie powinno w sposób istotny wpłynąć na 

zwiększenie oddziaływania na awifaunę i chiropterofaunę. Również kumulacja oddziaływania w aspekcie 

planowanej farmy pod Opatowem nie powinna w sposób istotny zwiększyć oddziaływanie na ptaki i nietoperze w 

tym rejonie. Wskazują na to wyniki uzyskane podczas rocznego monitoringu. 

Przed realizacją przedsięwzięcia wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na krajobraz 

wizualny (szczególnie od strony Wisły), ze względu na możliwe skumulowane oddziaływanie. 

 

Rysunek 12 Lokalizacja projektowanej farmy pod Ożarowem na tle istniejących i innych projektowanych farm 

wiatrowych w rejonie Ożarowa 

 

 

Ocena oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000  

Teren planowanej farmy wiatrowej pod Ożarowem oddalony jest około 5,5 km na zachód od OSOP 

Małopolski Przełom Wisły PLB140006.  

W obszarze tym stwierdzono lęgi co najmniej 14 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej, nie mniej jednak jak teren planowanej inwestycji nie jest atrakcyjny dla ptaków wodno-

błotnych, jest to związane z ukształtowaniem terenu i brakiem terenów wodnobłotnych, większych cieków i 

zbiorników wodnych, na obszarze projektowanej farmy.  

Reasumując, projektowana farma wiatrowa pod Ożarowem nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać 

na obszar OSOP Małopolski Przełom Wisły PLB140006 i nie wpłynie negatywnie na integralność całej sieci. 
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Studium wskazuje obszary planowanych lokalizacji turbin wiatrowych wraz z terenem ich przewidywanego 

oddziaływania jako obszary dla których gmina zmierza sporządzić mpzp. Przyczyni się to do bardziej 

szczegółowego przeanalizowana kwestii lokalizacyjnych w świetle uwarunkowań i prognoz przyrodniczych 

(adekwatnych do szczegółowości ustaleń mpzp).  

Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że biorąc pod uwagę niekorzystne warunki wiatrowe i związane z tym 

uwarunkowania ekonomiczne inwestycji wskazane jest ponowne przeanalizowanie zasadności wyznaczenia 

farmy wiatrowej na terenie gminy, przed przystąpieniem do sporządzania mpzp. 

 

FARMY FOTOWOLTAICZNE 

W projekcie dokumentu wskazanych jest pięć obszarów gruntów rolnych z dopuszczeniem lokalizacji farm 

fotowoltaicznych w miejscowości Lasocin (powierzchnia 27,0405ha), Wyszmontów (powierzchnia 9,6541 ha) oraz 

Julianów (powierzchnia  3,0913ha), Potok Wieś (powierzchnia  39,04 ha) i Gliniany (powierzchnia  15,785 ha) 

(oznaczenie R(f)). Obszary posiadają dostęp komunikacyjny.  

Przy założeniu że na 1 MW mocy niezbędne jest ok. 2 ha gruntu można założyć, że farma fotowoltaiczna 

w Lasocinie będzie miała moc do ok. 10 MW, w Julianowie  do ok. 1,5 MW, a w Wyszmontowie do ok. 5 MW .  

 

    

Lasocin      Julianów 

   Wyszmontów 
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Potok Wieś 

 

 

Gliniany 

 

 

Ze względu na uwarunkowania środowiskowo - przyrodnicze tych obszarów, w tym ich położenie poza 

systemem przyrodniczym gminy, obecność i odległość obszarów prawnej ochrony przyrody (poza obszarami 

prawnej ochrony przyrody, obszar w Lasocinie bezpośrednio sąsiaduje z obszarem NATURA 2000 Przełom Wisły 
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w Małopolsce - PLH060045 oraz w odległości 4 - 10 km od innych obszarów NATURA 2000; pozostałe obszary 

położone w odległości 6 - 13 km od obszarów NATURA 2000), brak występowania siedlisk i gatunków 

NATUROWYCH, są to obszary sklasyfikowane na załączniku graficznym do niniejszej  do prognozy jako o 

lokalnie słabym oddziaływaniu na środowisko. Tereny rolne z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych R(f) 

wyznaczone w miejscowościach Potok Wieś oraz Gliniany leżą w północno - zachodniej części gminy, 

charakteryzującej dużymi predyspozycjami ich do lokalizacji, ze względu na stosunkowo duże przekształceniem 

naturalnego krajobrazu i przyrody (istniejąca kopalnia Gliniany, cementownia Ożarów, paliwa alternatywne Mo-

Bruk - jako potencjalny odbiorca wytworzonej energii) oraz uwarunkowania przyrodnicze tego obszaru (w ich 

sąsiedztwie nie występują ciągi przyrodnicze, obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody oraz siedlisk i gatunków objętych ochroną (przewaga upraw wierzby)). 

Dla przedmiotowych inwestycji nie wykonano żadnych dodatkowych analiz i/lub badań 

uszczegóławiających dotychczas wykonane ogólnodostępne opracowania na cały obszar gminy, ze względu na 

bardzo wstępny etap realizacji inwestycji. 

Ogólnie charakteryzując ten rodzaj inwestycji można przytoczyć poniższe dane: 

1) Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia w których cienkie półprzewodnikowe płytki z krzemu, pod wpływem 

promieniowania, produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia jest przekazana do zakładu 

energetycznego ; 

2) Elektrownie są bezobsługowe, nie wymagają budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej. W czasie eksploatacji nie wykorzystują wody, ani innych surowców oraz materiałów i paliw. 

Elektrownia wykorzystują wyłącznie energię słoneczną i niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych 

potrzeb. W trakcie ich funkcjonowania nie powstają odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z 

pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych; 

3) Wysokość urządzeń wynosi do 2 m; 

4) Elektrownie fotowoltaiczne nie są źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska; 

5) Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych 

różnych typów; 

6) Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi 25 lat. 

W zakresie ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko należy rozpatrywać: 

- wpływ na glebę (wyłączenie z produkcji rolnej, wyjałowienie gleby w związku z czasowym ale długotrwałym (ok. 

25 letnim) zaprzestaniem działalności rolniczej na tym terenie), 

- wpływ na rośliny (usunięcie, zanik lub zubożenie szaty roślinnej), 

- wpływ na zwierzęta i ludzi (głównie odblaski), 

- wpływ na krajobraz (obecność instalacji w krajobrazie antropogenicznym, ruralistycznym). 

Należy także pamiętać o wpływie na zubożenie zasobów (krzem do produkcji ogniw fotowoltaicznych) oraz 

uciążliwościach związanych z utylizacją instalacji po okresie działalności, co dzisiaj wydaje sie być głównym 

problemem. 

Ze względu na kierunkowy charakter dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (co określają przepisy odrębne), oceniany projekt wskazuje politykę przestrzenną Gminy w 

stosunku do danego terenu, a nie jego przeznaczenie. Dla obszarów tych nie istnieją szczegółowe założenia 

inwestorskie, w związku z tym nie istnieje możliwość wskazania tak szczegółowej ich oceny, jak z pewnością 

będzie wykonywana na późniejszych etapach planistycznych i ocen środowiskowych, w tym m.in. przy 

opracowaniu projektów planów miejscowych oraz następnie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Intencją sporządzającego projekt studium w stosunku do tak sformułowanego kierunkowego przeznaczenia tych 

obszarów (rolne z dopuszczeniem lokalizacji farm fotowoltaicznych) jest umożliwienie lokalizacji farm 

fotowoltaicznych, jeżeli stosowne analizy wykonywane podczas prac przy planach miejscowych i na późniejszych 

etapach (gdzie będzie dokładnie znana moc instalacji i specyfika całej instalacji) pozwolą na jej zlokalizowane 

zgodnie z przepisami odrębnymi (w tym ochrony środowiska i przyrody oraz ocen oddziaływania na środowisko) 

lub w przeciwnym razie zachowanie funkcji rolniczej. Należy zaznaczyć, ze w projekcie zmiany studium funkcja 

rolnicza jest tu funkcją wiodącą tj. główną dla tych terenów. Funkcja lokalizacji farm fotowoltaicznych jest jedynie  

dopuszczona. Przedstawiona w rozdziałach poniżej ocena potencjalnego oddziaływania dotyczy zawsze wariantu 

najbardziej obciążającego środowisko tj. z lokalizacją farm fotowoltaicznych. 
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W tym miejscu należy wskazać, iż projekt studium wskazuje ww. obszary dla których gmina zamierza 

sporządzić mpzp. Powyższe przyczyni się do bardziej szczegółowego przeanalizowana kwestii 

zagospodarowania tych terenów w świetle założeń inwestorskich, uwarunkowań i prognoz przyrodniczych 

(adekwatnych do szczegółowości mpzp) oraz da możliwość aktualizacji zawartych tu ocen i stosownych wskazań 

(w oparciu o aktualne na ten czas dane).  

Oddziaływanie obszarów farm fotowoltaiki wskazanych w ocenianym projekcie studium na wymagane 

przepisami odrębnymi elementy środowiska, zabytki i dobra materialne zostały ocenione w rozdziałach poniżej 

(tabela oddziaływań - grupa terenów 8). Przy istniejących zapisach projektu studium obszary z dopuszczoną 

lokalizacją farm fotowoltaicznych nie będą powodowały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Wśród działań minimalizujących zaleca się realizować ogrodzenia bez podmurówki, ażurowe oraz podwyższać je do 

wysokości 0,2 -0,3 m od urządzonego lub rodzimego gruntu, tak aby umożliwić migrację drobnym zwierzętom. 

Poniżej przytacza sie inne problemy ochrony środowiska związane z wytwarzaniem i recyklingiem 

modułów PV. Należy zaznaczyć że nie mają ani nie będą miały one bezpośredniego związku z gminą Ożarów, 

ponieważ nie przewiduje się tu wytwarzania ani prowadzenia recyklingu modułów fotowoltaicznych. Przytaczane 

poniżej problemy są istotne w skali globalnej i należy sie liczyć z ich występowaniem w przyszłości. Lokalizacja 

każdej nowej instalacji każe już dzisiaj zastanowić się nad optymalną technologią oraz oszacowaniem kosztów 

inwestycyjnych instalacji do recyklingu modułów fotowoltaicznych. 

Podczas procesów wytwórczych powstaje znaczna ilość odpadu krzemowego. W dobie znacznego 

zapotrzebowania na krzem i dynamicznego rozwoju przemysłu fotowoltaicznego, powstający w następujących po 

sobie procesach produkcyjnych odpad krzemowy należy odzyskiwać i powtórnie wykorzystać. Z kolei dla 

uszkodzonych i wyeksploatowanych modułów PV, składowanych obecnie na wysypiskach komunalnych, 

rozwiązaniem alternatywnym jest poddanie ich procesowi recyklingu.  

Trudnym problemem jest obecnie opracowanie optymalnej technologii oraz oszacowanie kosztów 

inwestycyjnych instalacji do recyklingu (aktualnie recykling ogniw nie jest możliwy). Zagadnienie to jest 

szczególnie interesujące ze względu na ograniczoną podaż czystego krzemu do produkcji ogniw PV i – co za tym 

idzie – konieczność jego odzyskiwania. Prowadzenie recyklingu zużytych lub uszkodzonych krzemowych 

modułów i ogniw PV wymaga zastosowania między innymi chemicznego procesu recyklingu krzemowych ogniw 

fotowoltaicznych. Proces ten realizować należy poprzez działanie na nie roztworami kwasowymi i zasadowymi – 

co wymusza stosowanie dwóch następujących po sobie procesów roztwarzania, z zastosowaniem pomiędzy tymi 

procesami płukania, co już stwarza różnorodne zagrożenia.  

Nie mniej jednak należy podkreślić, że wprowadzenie recyklingu w odniesieniu do krzemowych modułów 

fotowoltaicznych korzystnie wpłynie na obieg materiałów, które nadają się do wielokrotnego przetwarzania. 

Prowadzenie recyklingu ogniw i modułów PV z krystalicznego krzemu wymaga dostarczania odczynników 

chemicznych, wody oraz energii elektrycznej, ponadto podczas recyklingu występuje emisja substancji 

szkodliwych do atmosfery. 

Oddziaływania te w chwili obecnej nie zostały określone i wymagają szczególnej uwagi, jednakże recykling 

zużytych krzemowych ogniw PV powinien być traktowany jako jedna z dróg prowadzących do zmniejszenia 

materiałochłonności. 

Należy pamiętać, że każda energia odnawialna nie jest całkowicie wolna od emisji i pozostałych 

oddziaływań na środowisko, jak również powoduje pośrednio zubożenie zasobów. Nie mniej jednak obserwuje się 

nieustanny i szybki rozwój technologii w dziedzinie fotowoltaiki tj. zwiększenie sprawności modułu, zmniejszenie 

masowego zużycia krzemu w ogniwach, zwiększenie efektywności cięcia, recykling wewnętrzny odpadów 

krzemowych, nowe technologie oczyszczania krzemu. Ze względu na to bardzo ważne dla analiz jest stosowanie 

aktualnych danych, a takie są trudne do uzyskania, zwłaszcza dla etapu końca życia oraz procesów recyklingu. 

 

PLANOWANE NOWE TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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Studium wyznacza tereny aktywności gospodarczej, w tym: 

a) zabudowy przemysłowej, produkcyjnej wysokiej i średniowysokiej, składów i magazynów  (AGw) - 

nawiązujące do istniejącej lokalizacji obiektów Grupy Ożarów S.A. oraz Mo-Bruk S.A.  

b) zabudowy produkcyjnej niskiej, składów i magazynów  (AGn) 

c) zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym (AGr) 

 

Funkcją podstawową dla tych terenów określoną w projekcie studium jest działalności produkcyjna, 

usługowa, rzemieślnicza, wytwórcza oraz składy, magazyny, hurtownie, a także centra logistyczne, bazy 

transportowe, parki technologiczne i centra kongresowo-wystawiennicze; dla terenu lokalizacji Mo-Bruk S.A. 

(działki ew. 1112/1 i 1112/3 obręb ewidencyjny Karsy) dopuszcza się termiczne i inne metody gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym komunalnymi, pod warunkiem zgodności z 

przepisami odrębnymi, zaś funkcją uzupełniająca: zieleń izolacyjna, zabudowa administracyjna, usługowa, 

socjalna i biurowa służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja.  

Większość wyznaczonych obszarów o tej funkcji pokrywa się z istniejącymi lokalizacjami obiektów o takiej 

funkcji i gwarantuje im dalszą działalność. 

 

Nowe obszary o opisywanej funkcji zostały wyznaczone w związku z planowaną przebudową 

podstawowego układu komunikacyjnego na terenie gminy i miasta Ożarów, tj między innymi z : 

- planowaną obwodnicą miasta Ożarowa w ciągu drogi krajowej 79, 

- planowaną obwodnicą miasta Ożarowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755, 

- planowaną budowa drogi ekspresowej po nowym śladzie,  

które wynikają z dokumentów planistycznych i strategicznych wyższego rzędu oraz podejmowanych prac i analiz 

zarządców dróg. 

W związku z tym na terenie gminy powstały obszary które w perspektywie będą dobrze skomunikowane i 

zaopatrzone w infrastrukturę techniczną, mogące stanowić bogatą ofertę inwestycyjną gminy. Tereny te stanowią 

planistyczną barierę akustyczną dla terenów mieszkaniowych i innych z obiektami przeznaczonymi na pobyt stały 

ludzi. Obszary te przede wszystkim dwa duże obszary położone na obszarze miasta Ożarowa w sąsiedztwie 

planowanych węzłów związanych z planowana obwodnicą zachodnią i południowa miasta. 

Obszary te nie wpłyną negatywnie na stan środowiska ze względu na uwarunkowania środowiska 

przyrodnicze opisane powyżej. Jedyną kwestią mogąca nieść ewentualne zagrożenia dla jakości wód 

podziemnych i co za tym idzie jakości wód pitnych jest lokalizacja obszaru AG na fragmencie obszaru ochrony 

pośredniej ujęcia wody pitnej w Ożarowie (północno zachodnia część miasta - obszar AG położony po 

południowej stronie drogi z Ożarowa do Glinian), nie mniej jednak studium wprowadzono zapis w brzmieniu: 

"dopuszcza się lokalizowanie: przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, pod warunkiem iż nie są one lokalizowane: 

- na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat),  

- w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody,".  

Zapis ten wynika z chęci i konieczności ochrony zasobów wód pitnych oraz uwarunkowaniami prawnymi 

wskazującymi na fakt, iż z końcem roku wygaśnie decyzja ustalająca strefę ochrony pośredniej dla ww. ujęcia 

wody. Wg. informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim planuje się opracowanie stosownej dokumentacji i 

złożenie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody, jednak aktualne działania są na wstępnym etapie. 

Prowadzone analizy mogą wskazać konieczność powiększenia przedmiotowej strefy lub możliwość jej 

zawężenia, z tego względu przytoczony zapis jest jedynym możliwym i poprawnym rozwiązaniem. 

 

Rysunek 13 Fragment projektu studium obrazujący wyznaczone nowe obszary aktywności gospodarczej . 
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Należy również zaznaczyć, że studium wprowadzając nowe obszary wskazane pod rozwój aktywności 

gospodarczej i usług, właściwie strefuje zabudowę, umożliwiając właściwą ochronę akustyczna dla terenów 

chronionych akustycznie lub (tam gdzie jest to nie możliwe) wprowadza dodatkowo (poza ustaleniami tekstowymi 

obligującymi do zachowania norm wynikających z przepisów odrębnych) pasy zieleni izolacyjnej oraz dodatkowy 

zapis obowiązku nasadzenia wysokiej i średniej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic bezpośrednio sąsiadujących z 

zabudowa mieszkaniową lub z jej udziałem. 

Część z terenów o funkcji AG sąsiaduje z terenami lasów i planowanych zalesień, co jest naturalną 

ochroną zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi przed ewentualnymi uciążliwościami tj. m.in. przed 

hałasem, pyłem i zanieczyszczeniami powietrza, ale z drugiej strony może potencjalnie wpływać na siedliska i 

gatunki chronione w tych lasach oraz na bioróżnorodność. Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej są one 

zlokalizowane w takich częściach obszarów leśnych (w znacznym oddaleniu od terenów AG), że ich ewentualne 

zagospodarowanie nie wpłynie niekorzystnie na  siedliska i gatunki chronione oraz na bioróżnorodność tych 

obszarów. 

Pozostałe lokalizacje funkcji AG nawiązują do istniejących już obiektów i umożliwiają kontynuację 

prowadzonej działalności lub ewentualnie ich rozbudowę (jak np. teren w sąsiedztwie Fabryki Maszyn Ożarów 

S.A. w Sobowie). 
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Bardziej szczegółowe analizy są możliwe na etapie sporządzania raportów oddziaływania na środowisko 

poszczególnych inwestycji, gdy inwestor dokładnie określi rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, 

a co za tym idzie będzie można szczegółowiej określić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz  

wskazać właściwe rozwiązania łagodzące i minimalizujące. 

 
Studium odnosi się także do ewentualnej lokalizacji zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka 

wystąpienia awarii przemysłowej poprzez zakaz lokalizacji takich zakładów na obszarze miast i gminy Ożarów.  

 

W związku z powyższym należy uznać że lokalizacja nowych terenów o funkcji AG została wskazana po 

właściwej analizie uwarunkowań środowiskowo - przyrodniczych oraz nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na komponenty środowiska. Zaleceniem minimalizującym dla tych obszarów jest wyprzedzające 

wykonanie dróg oraz infrastruktury technicznej w tym przede wszystkim właściwe rozwiązanie gospodarki wodno 

- ściekowej. 

 

ISTNIEJĄCE TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ O LOKALIZACJACH WSKAZANYCH DO 

ZACHOWANIA  

Pozostałe obszary aktywności gospodarczej, w tym obszary o tej funkcji kierunkowej zlokalizowane w 

sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej i lub zagrodowej, stanowią tereny istniejących 

obiektów o takich funkcjach tj. np: baz logistycznych, tartaków, zakładów kamieniarskich, składów złomu, 

obiektów produkcyjnych, rzemieślniczych itp. Wszystkie istniejące obiekty aktywności gospodarczej są wskazane 

na planszy uwarunkowań oraz stosownym schemacie do części Uwarunkowania. Obiekty te zostały 

zlokalizowane na podstawie prawomocnych i ostatecznych decyzji, w tym przede wszystkim na podstawie 

ogólnego planu miejscowego który w związku z przepisami odrębnymi utracił ważność, Zaistniała wówczas 

sytuacja prawna uwolniła obszary pod rozwój rożnych form zabudowy i zagospodarowania ustalanych w trybie 

decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, czego konsekwencją jest z jednej strony 

uzyskiwanie stosowne decyzje o warunkach zabudowy na tereny o funkcjach usług uciążliwych lub produkcji, a z 

drugiej strony na funkcję zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej (wg. stosowanej zasady sąsiedztwa). 

W niniejszej prognozie oceniono obszary o lokalizacjach wskazanych w studium do zachowania (podobnie 

jak dla elektrowni wiatrowych). Juz na etapie projektu studium część lokalizacji położonych w miejscach kolizji z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi i środowiskowymi została wskazana do przekształcenia w inne funkcje 

kierunkowe (ponadto wskazano tereny do przekształceń i rehabilitacji). Działalność na obszarach wskazanych do 

zachowania nie wymusza konieczności wprowadzania planistycznych ograniczeń uciążliwości - przyjęte 

technologie zabezpieczają sąsiednie tereny. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych wskazań i wniosków 

do projektu studium, poza zapisami zawartymi w już w tym projekcie. Zaleceniem minimalizującym dla tych 

obszarów jest wyprzedzające wykonanie dróg oraz infrastruktury technicznej w tym przede wszystkim właściwe 

rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej. 

W związku z powyższym należy uznać że lokalizacja zachowawcza istniejących  terenów o funkcji AG 

została wskazana po właściwej analizie uwarunkowań środowiskowo - przyrodniczych oraz nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na komponenty środowiska, zdrowie ludzi, zabytki i dobra materialne.  

 

TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DOPUSZCZENIEM INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z 

TERMICZNYM GOSPODAROWANIEM ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI (na podstawie Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, 

wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych", 2010 

Opis planowanego przedsięwzięcia 
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Instalacja zbudowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1112/3 (powierzchni przeznaczona pod 

inwestycję 26140m
2
) zlokalizowanej w miejscowości Karsy na terenie gminy Ożarów w powiecie opatowskim w 

województwie świętokrzyskim. Działka znajduje się w terenie przemysłowym w sąsiedztwie funkcjonującej 

cementowani. 

Od strony południowej działka przeznaczona pod inwestycję graniczy z terenem (działka nr 1112/1), na 

którym znajduje się prowadzony przez inwestora zakład o podobnym profilu.  Wybór lokalizacji podyktowany 

został względami technologicznymi i prawem inwestora do dysponowania przedmiotowym terenem. Z tego 

powodu Inwestor nie rozważał alternatywnych lokalizacji instalacji 

Ze względu na możliwość wykorzystania wytwarzanego w instalacji paliwa alternatywnego bezpośrednio w 

cementowni zaproponowana lokalizacja jest optymalna i pozwala na uniknięcie lub ograniczenie nakładów na 

transport paliwa alternatywnego do odbiorców końcowych. Kolejną zaletą lokalizacji jest duża odległość od 

zabudowy mieszkaniowej i położenie w terenie odizolowanym obszarami leśnymi.  

 

 

Proces technologiczny prowadzony będzie na dwóch powiązanych liniach technologicznych. Pierwsza to 

linia do wytwarzania paliwa alternatywnego z sortowanych frakcji odpadów komunalnych i opakowaniowych o 

przepustowości 100 000 Mg/rok. Drugi to linia do termicznego przekształcania odpadów przemysłowych ( w 

tym odpadów niebezpiecznych) o przepustowości do 25 000 Mg/rok.  

Do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywane będą frakcje palne odpadów wysegregowane z 

odpadów komunalnych (w innych, zewnętrznych instalacjach) oraz z odpadów przemysłowych. Pełną listę 

odpadów sklasyfikowanych według katalogu odpadów przedstawiono w załączniku do opracowania (ze względu 

na dużą liczbę wyszczególnionych kodów). 

 Odpady do przetwarzania na paliwo dostarczane będą na teren zakładu transportem własnym firmy Mo-

BRUK lub transportem dostawców. Przetwarzanie odpadów na paliwo alternatywne następuje w procesach 

doczyszczania (usuwanie ferromagnetyków oraz zanieczyszczeń mineralnych) oraz rozdrabniania do pożądanej 

przez odbiorców granulacji. Dodatkowo planowane jest suszenie rozdrobnionego paliwa w celu poprawy jego 
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właściwości paliwowych. Ciepło dla suszarni pozyskiwane jest z planowanej równolegle instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów niebezpiecznych. 

Do unieszkodliwiania trafiać będą odpady palne obejmujące w praktyce wszystkie grupy katalogu 

odpadów, z wyjątkiem grupy 18 (odpady medyczne i weterynaryjne) grupy 1 (odpady powstające przy 

poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin) oraz grupy 10 (odpady z 

procesów termicznych) 

Poniżej przeanalizowano warianty możliwej do zastosowania technologii termicznego przekształcania odpadów 

przemysłowych i niebezpiecznych, zapewniające bezpieczne unieszkodliwianie odpadów. 

Dla oceny zastosowanej techniki i technologii termicznego unieszkodliwiania odpadów i systemów oczyszczania 

spalin, przyjęto kryteria: 

 kryteria techniczne, 

 kryteria ekologiczne,  

W grupie uwarunkowań technicznych uwzględniono: 

 powszechność stosowanej technologii, 

 skuteczność osiąganych zakładanych parametrów, 

W przypadku spalania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych o różnej konsystencji, od stałych, poprzez 

pastowane, do ciekłych a także o różnych wymiarach, istotne znaczenie mają możliwości pieca, a właściwie jego 

niewrażliwość na zmianę właściwości fizycznych odpadów. Z analizowanych typów pieców, najlepszymi cechami 

odznacza się piec obrotowy, w którym można spalać różnego rodzaju odpady. Jest on najczęściej stosowanym 

typem pieca przy spalaniu odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. 

 

Technologia oparta na spalaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych w piecu obrotowym jest najbardzie j 

sprawdzoną i najczęściej stosowaną w Europie. Technologia ta posiada dla odpadów o zmiennej konsystencji i 

wielkości ziarna najlepsze właściwości techniczno-ruchowe oraz dużą efektywność energetyczną. Stąd też w 

ramach niniejszego opracowania, została ona zarekomendowana do zastosowania dla spalania odpadów 

przemysłowych i niebezpiecznych.  

Z uwagi na funkcjonowanie dwóch różnych typów technik prowadzenia procesu w piecach obrotowych, 

przeprowadzono porównanie pieców przeciw i współprądowych.  

 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie powietrza do spalania, udział węgla w popiele, a także zapotrzebowanie na 

dodatkowe paliwo do spalania, zarekomendowano dla przedmiotowej instalacji piec przeciwprądowy.  

Bardzo ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska etapem jest odpylanie spalin, gdzie to właśnie pył jest 

nośnikiem emisji ciężkich metali (rtęć, ołów, kadm, miedź, chrom, mangan, arsen, nikiel, antymon i tal), a 

cząsteczki pyłu są doskonałym sorbentem dioksyn. Stąd dążenie do maksymalizacji wydajności urządzeń 

odpylających. Zazwyczaj w nowoczesnych zakładach termicznego przekształcania odpadów stosuje się do 

odpylania spalin elektrofiltry – urządzenia pozwalające zatrzymać nawet 99,9% emitowanego pyłu.. Równie 

często w nowych instalacjach stosuje się pulsacyjne filtry workowe. Dzięki stosowaniu materiałów filtracyjnych 

odpornych na wysokie temperatury (włókna szklane powlekane specjalnie preparowanym teflonem) udaje się 

uzyskać bardzo wysokie stopnie odpylenia przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu stężenia dioksyn w 

spalinach (dodatkowa sorpcja znajdujących się w fazie gazowej dioksyn na wytrąconych na tkaninie pyłach). 

Znacznie rzadziej stosowane są cyklony, gdyż ich sprawność odpylania jest z reguły niższa W nowoczesnych 

instalacjach termicznego przekształcania wykorzystuje się je, jako urządzenia odpylające pierwszego stopnia, 

wspomagające odpylanie. 
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Schemat technologiczny rozwiązań wybranych przez inwestora 

 

Schemat technologiczny linii do wytwarzania paliwa alternatywnego 
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Schemat technologiczny linii do suszenia paliwa alternatywnego 
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Schemat technologiczny linii do unieszkodliwiania odpadów 
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Planowane ustawienie urządzeń spalarni odpadów 

 

Ocena wybranego wariantu z punktu widzenia wymagań technologicznych oraz środowiskowych 

Zastosowany piec obrotowy jest jednym z najlepszych rozwiązań technicznych do spalania odpadów o zmiennej 

konsystencji i różnorodnych wielkościach ziaren odpadów. wybrany przeciwprądowy system zasilania odpadami i 

przepływu spalin zmniejsza stosowany zazwyczaj nadmiar powietrza do spalania. 

 Wielkość komory dopalania i zlokalizowany w niej palnik zapewni utrzymywanie właściwej – 1100oC- 

temperatury a także wymagany 2 s czas przebywania przy tej temperaturze spalin po ostatnim wtrysku powietrza.  
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 Zaproponowany mieszany system oczyszczania spalin – suchy (suche reagenty wodorowęglan sodowy i 

węgiel aktywny maja za zadanie adsorpcję metali ciężkich (głównie rtęci), oraz powstających w procesie spalania 

dioksyn i furanów) oraz – mokry (skruber z roztworem wodorotlenku sodowego neutralizujący kwaśne związki 

zawarte w spalinach) zapewni utrzymanie emisji zanieczyszczeń na dopuszczalnym poziomie.  

 Z uwagi na stosowanie wysokich temperatur dopalania spalin, istnieje zagrożenie, ze w spalinach pojawi 

się ponadnormatywna ilość tlenków azotu (NOx), dlatego autorzy raportu zwracają uwagę na konieczność 

zastosowania w instalacji oczyszczania spalin jednej z metod pozwalających na redukcję NOx.  

  Kolejną wątpliwość budzi stosowanie zaraz za komorą dopalania, a przed wejściem na wymiennik ciepła 

komory mieszania, gdzie do strumienia spalin dodawane jest zimne powietrze, w proporcji 3:1 mające na celu 

schłodzenie spalin i obniżenie ich temperatury przed wymiennikiem, do około 700oC. Takie rozwiązanie 

chłodzenia spalin jest raczej niespotykane w konstrukcjach instalacji do spalania odpadów. Rozporządzenie 

ministra gospodarki, dotyczące warunków prowadzenia procesu spalania, nakazuje ciągły pomiar zawartości 

tlenu w spalinach, który jest miernikiem jakości procesu spalania. Sondy cyrkonowe służące do pomiaru stężenia 

tlenu w spalinach działają do temperatury 500oC i zazwyczaj umieszcza się je za wymiennikiem ciepła. W tym 

przypadku sonda taka, zainstalowana za wymiennikiem, będzie mierzyła sumę tlenu zawartego w spalinach i 

dostarczanego z powietrzem chłodzącym. Oprócz braku możliwości jednoznacznego spełnienia warunków 

rozporządzenia mogą pojawić się potencjalne problemy ze sterowaniem procesem spalania.  

 Przyjmując oświadczenia projektanta o pełnych możliwościach sterowania procesem spalania 

potwierdzone referencjami, autorzy raportu wnioskują o przeprowadzenie porealizacyjnych badań kontrolnych. 

 

Skutki dla środowiska wynikające z niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy) 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia jest neutralne dla środowiska w skali lokalnej. Analizując skutki w skali 

regionalnej należy zwrócić uwagę na fakt, że instalacja umożliwia przetworzenie około 100000 Mg rocznie 

palnych odpadów wysegregowanych u źródła lub w innych instalacjach i przetworzenie ich na paliwo 

alternatywne stanowiące zamiennik paliw konwencjonalnych dla niektórych gałęzi przemysłu. Jednocześnie 

instalacja umożliwia unieszkodliwienie metodami termicznymi ok. 25000Mg rocznie odpadów przemysłowych 

oraz niebezpiecznych. Należy przyjąć, że znaczna część wymienionych powyżej odpadów jest obecnie 

unieszkodliwiania przez składowanie, co związane jest z innego rodzaju obciążeniem środowiska.  

 

Oddziaływania na środowisko wybranego wariantu przedsięwzięcia w fazie eksploatacji 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi: W zasięgu potencjalnego oddziaływania zakładu nie ma zabudowań 

mieszkalnych. Najbliższe znajdują się w miejscowościach Bronisławów i Dąbrówka w odległości ok. 1 km na 

północ oraz wschód i są oddzielone od zakładu terenami leśnymi. Odległość ta jest większa od zasięgu 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz hałasu. Nie występuje zatem bezpośrednie 

narażenie mieszkańców okolicy.  

Inny rodzaj zagrożeń dla zdrowia ludzi związany jest z charakterem działalności i dotyczy osób zatrudnionych w 

zakładzie. W zakładzie unieszkodliwiane będą odpady niebezpieczne palne, nadające się do unieszkodliwiania 

metodami termicznymi. Część z tych odpadów może wykazywać właściwości H4-H8 i H9-H14 wymienione w 

załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, a więc potencjalnie mogące zagrażać zdrowiu ludzi narażonych na 

kontakt z nimi przy nieodpowiednim obchodzeniu się (magazynowanie, załadunek do instalacji). Według 

deklaracji inwestora w zakładzie nie będą unieszkodliwiane odpady o właściwościach infekcyjnych (medyczne i 

weterynaryjne).  

 

Oddziaływanie na świat roślin i zwierząt: Aktualnie działka przeznaczona pod planowaną inwestycję 

porośnięta jest w znacznej części drzewami. W ramach przygotowania inwestycji wykonano inwentaryzację 

dendrologiczną terenu, W wyniku której oznaczono 528 drzew wśród których przeważającym gatunkiem jest 
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Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w liczbie 482 sztuk. Stan drzewostanu jest bardzo zły, co spowodowane jest 

brakiem jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych. Spowodowało to rozwój szkodników i chorób na przestrzeni 

wielu lat. Na badanym obszarze znajduje się duża ilość siewek Sosny zwyczajnej w znacznym zagęszczeniu w 

wieku poniżej pięciu lat.  Zinwentaryzowano również 19 sztuk Topoli osiki, 10 sztuk Brzozy brodawkowatej, 9 

sztuk Wierzby białej, 6 sztuk Topoli białej oraz 2 Wierzby szare. Na terenie znajdują się również zakrzewienia w 

skład których wchodzi Dereń biały (Cornus alba) 17 m², Głóg jednoszyjkowy (Crataeges monogyna) 8  m², Róża 

pomarszczona (Rosa rugosa) 13 m² oraz Jeżyna krzewiasta (Rubus fruticosus) 34 m².  

Planowane zagospodarowanie terenu wymaga usunięcia większej części zadrzewień, z wyjątkiem pasa o 

szerokości około 15m wzdłuż wschodniej granicy działki (ok. 0,3 ha), który pozostaje niezabudowany.  

Na usunięcie drzew i krzewów na pozostałej części terenu inwestor zobowiązany jest uzyskać stosowne 

pozwolenie. Załącznikiem do wniosku będzie wspomniana szczegółowa analiza dendrologiczna. 

Planowane rozmieszczenie obiektów zakładu uniemożliwia dokonanie w obrębie zakładu działań 

kompensacyjnych mających na celu odtworzenie zlikwidowanej szaty roślinnej w innym miejscu. 

Należy podkreślić, że zagospodarowaniu ulega teren przemysłowy, zdegradowany i wtórnie samoistnie 

porośnięty lasem, w dodatku silnie zaatakowanym przez choroby i szkodniki. Szkody dla środowiska 

przyrodniczego należy mierzyć zatem wyłącznie kryterium ilości usuniętych drzew i krzewów, a nie ingerencją w 

istniejący ekosystem. 

 

Oddziaływanie na wody podziemne: Ze wstępnej analizy zapotrzebowania wody do celów technologicznych, 

sanitarnych oraz utrzymania czystości wynikam, że w ciągu roku zakład będzie zużywał około 36000m3 wody 

(ok. 100 m3/dobę). 

Woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia cementowni. Ujecie obejmuje 

dwie studnie, pobierające naprzemiennie wodę z utworów jurajskich: 

- studnię S-III o głębokości 137 m i depresji s = 6,5 m,  

- studnię S-IIIa o głębokości 140 m, 

oraz jedną studnię awaryjną, pobierającą wodę z utworów kredowych - studnia S-I o wydajności 36,0 m
3
/h, przy 

depresji s = 36 m.  

Według danych zamieszczonych w programie ochrony środowiska gminy Ożarów ujęcie to posiada zasoby o 

wydajności 229,5 m
3
/h.  Pozwolenie wodno prawne na pobór wody obejmuje zarówno cementownię jak i 

podmioty gospodarcze położone na jej terenie.  W pozwoleniu określono wydajności średniodobową 1205 m
3
/d, 

maksymalną dobową 3505 m
3
/d oraz maksymalną godzinową 159 m3/h. Zapotrzebowanie wody przez 

planowaną instalację stanowi  8,3% dopuszczalnego poboru wody. W ramach przygotowania inwestycji należy 

uzyskać promesę na dostawę wymaganej ilości wody od zarządzającego ujęciem. 

Innym rodzajem potencjalnego oddziaływania na wody podziemne jest możliwość skażenia w przypadku 

przedostania się zanieczyszczeń z zakładu do gruntu. Z rozeznania geotechnicznego wynika, że w podłożu nie 

występują warstwy izolujące, a w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu mogą one migrować w 

głąb podłoża. Z tego powodu szczególne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej szczelności nawierzchni 

zakładu, szczególnie w okolicy obiektów związanych z unieszkodliwianiem oraz magazynowaniem odpadów 

niebezpiecznych (magazyn odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, instalacja do termicznego 

przekształcania, magazyny odpadów podprocesowych, drogi transportu i przeładunku odpadów). 

Nawierzchnie oprócz szczelności powinny mieć zapewnione skuteczne ujęcie wód deszczowych, uzbrojone w 

osadniki oraz separatory ropopochodnych. 

Ważne jest również stosowanie zadaszeń nad miejscami magazynowania odpadów. Z przyjętej do analizy 

koncepcji rozplanowania zakładu wynika, że wybudowany zostanie zadaszony wielkopowierzchniowy magazyn 

na wytworzone paliwo alternatywne oraz magazyny i wiaty na magazynowane odpady. 
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Należy również zwrócić uwagę na problem magazynowania odpadów płynnych oraz oleju opałowego. W 

założeniach technicznych nie jest przewidywany zbiornik na odpady płynne, lecz jedynie ich magazynowanie w 

beczkach w magazynie odpadów niebezpiecznych. W magazynie tym, w części przewidzianej na 

magazynowanie odpadów płynnych  należy zatem wykonać wannę wychwytującą, zapewniającą przejęcie co 

najmniej 2/3 objętości magazynowanych odpadów w przypadku awarii.  

Innym obiektem stwarzającym potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych jest zbiornik oleju opałowego. 

Zbiornik ten planowany jest jako naziemny zbiornik zewnętrzny o pojemności około 10 m3. Zbiornik musi być 

dwuścianowy i wyposażony w detektor wycieków. Inwestor może rozważyć również zastosowanie baterii 

dwuściennych zbiorników kompaktowych (10 do 15 sztuk, zależnie od pojemności) usytuowanych w wydzielonym 

pomieszczeniu magazynowym zaprojektowanym zgodnie z wymaganiami budowlanymi dla magazynów oleju w 

kotłowniach. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe: Z zakładu odprowadzane będą wyłącznie ścieki bytowe oraz wody 

opadowe. Wzdłuż dłuższego boku działki przebiega ciąg kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 500mm, do 

którego zostanie podłączony system kanalizacji zakładu. 

Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni zakładowej cementowni Ożarów. Jest to oczyszczalnia mechaniczna 

o przepustowości 250 m3/d. Potrzeby własne cementowni szacowane są na 24 m3/d. Oczyszczalnia odprowadza 

oczyszczone ścieki do kanału Ożarów – Wisła o długości 18,87 km, uchodzącego do Wisły poniżej Zawichostu. 

Odpływ deszczowy całkowity z terenu wyniesie 304,8 l/s. Z tej ilości 145 l/s to odpływ z terenów narażonych na 

zanieczyszczenie ze strony przetwarzanych i wytwarzanych odpadów. Pozostała część odpływu to wody z 

dachów i terenów zielonych, z czego 15 l/s stanowi odpływ z pasa leśnego przy wschodniej granicy działki. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby zatem utworzenie dwóch oddzielnych systemów kanalizacji deszczowej 

osobno dla wód czystych osobno dla wód zanieczyszczonych. Dla wód zbieranych z dachów można rozważyć 

gromadzenie ich w zbiorniku wody przeciwpożarowej o ile taki byłby na terenie zakładu projektowany.  

Na odpływie wód deszczowych z terenów narażonych na zanieczyszczenie obowiązkowo należy zastosować 

osadnik z separatorem koalescencyjnym do zatrzymywania zanieczyszczeń ropopochodnych. Na etapie 

projektowania można jedynie rozważyć takie wyprofilowanie terenu oraz odwodnień, aby nie dopuścić do 

zbierania wód opadowych  przez niżej położony  pas leśny przy wschodniej granicy działki. 

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: Z analizy zaproponowanych przez inwestora rozwiązań 

technologicznych wynika, że zanieczyszczenia odprowadzane będą do atmosfery w sposób zorganizowany w 

czterech miejscach instalacji. Będą to emitor instalacji do termicznego przekształcania, emitor odpylania 

powietrza z separatora powietrznego instalacji do przygotowania paliwa alternatywnego oraz odprowadzenia 

powietrza technologicznego z obu planowanych suszarni. W koncepcji nie przedstawiono dokładnej lokalizacji 

emitorów, a z wyjątkiem emitora spalarni również, danych geometrycznych, a zatem do przeprowadzenia 

symulacji przyjęto ich prawdopodobne parametry oraz lokalizacje w sąsiedztwie powiązanych technologicznie 

obiektów. Nieścisłe może być zwłaszcza usytuowanie odprowadzeń powietrza z biofiltrów, ponieważ inwestor nie 

uwzględnił w zagospodarowaniu ich lokalizacji. Emitory biofiltrów przyjęto jako punktowe o średnicy 2m i 

prędkości wylotowej 8 m/s, aczkolwiek w praktyce możliwe jest zastosowanie wylotu ukierunkowanego jak i 

wylotu całą powierzchnią biofiltra. 

Dla emisji niezorganizowanej pochodzącej od środków transportu przyjęto do modelowania dwa emitory 

powierzchniowe, jeden obejmujący północną część działki (ograniczony magazynem paliw alternatywnych oraz 

pasem leśnym) i drugi obejmujący plac załadunku do instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego. Rozdział 

całkowitej emisji pomiędzy place wynosi 90% dla placu nr 1 i 10% dla placu nr 2 (proporcjonalnie do ich 

powierzchni) 
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Maksymalną emisję roczną obliczoną dla całej instalacji oraz oddzielnie dla instalacji termicznego przekształcania 

odpadów oraz instalacji  wytwarzania paliwa alternatywnego, na podstawie standardów emisyjnych zakładanej 

skuteczności urządzeń odpylających i przewidywanego czasu pracy urządzeń przedstawiono w tabeli poniżej. 

Zanieczyszczenie Emisja roczna Er [kg/rok] 

Całkowita dla 

projektowanej 

instalacji  

Instalacja 

termicznego 

przekształcania 

odpadów 

Instalacja 

wytwarzania 

paliwa 

alternatywnego 

Dwutlenek azotu  CAS 10102-44-0 49206 47316  

Dwutlenek siarki CAS 7446-09-5 13449 12519  

Tlenek węgla  CAS 630-08-0 37379 34107 1286 

Pył zawieszony PM10 12037 2435 9602 

Chlorowodór 2642 2642  

Fluor 489 489  

Kadm+tal 11 11  

Rtęć 7 11  

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+V+Sn 114 114  

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń szczegółowo omówiona w Raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko tego przedsięwzięcia została wykonana zgodnie z procedurami opisanymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. 

(Dz.U.10.16.87). 

W pierwszym etapie wykonano obliczenia w zakresie skróconym mające na celu wytypowanie zanieczyszczeń 

wymagających przeprowadzenie analiz szczegółowych. W wyniku tych obliczeń stwierdzono, że maksymalne 

stężenia tlenku węgla, fluoru, węglowodorów alifatycznych oraz kadmu i rtęci spełniać będą warunek Smm<0,1D1 

zwalniający od dalszych obliczeń. Dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki chlorowodoru, pyłu zawieszonego oraz 

arsenu i niklu (przyjętych jako reprezentujących sumaryczną emisję metali ciężkich z grupy 

[Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+V+Sn] maksymalne stężenia przekraczają poziom 0,1*D1. Wykonano, zatem analizę 

stężeń w siatce receptorów. Do obliczeń przyjęto obszar o wymiarach 960 m *840 m. Stężenia obliczano w siatce 

receptorów o boku 20 m. 

Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych wykazały, że dla wszystkich 

analizowanych substancji dotrzymane będą zarówno poziomy stężeń godzinowych (Sx,y<D1) jak i rocznych 

Sa<Da-R  stężenia w powietrzu atmosferycznym poza granicami zakładu (przekroczenie poziomu Da-R w 

obrębie granic zakładu stwierdzono punktowo tylko dla dwutlenku azotu gdzie wykazano maksymalną wartość Da 

= 20,484 μg/m3 przy dyspozycyjnym stężeniu Da-R=20,2 μg/m3). 

Instalacja dotrzymuje standardów jakości środowiska w zakresie stężeń emitowanych substancji gazowych i pyłu 

zawieszonego. 

Instalacja dotrzymuje standardów jakości środowiska w zakresie opadu pyłu całkowitego. 

 

Oddziaływanie hałasu: Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie obszaru przemysłowego 

obejmującego pierwotnie tereny cementowni Ożarów. Działka położona w pobliżu granicy tego obszaru jest 

obecnie niezagospodarowana (brak zabudowy i terenów utwardzonych).  

Od południa działka graniczy z należącym do inwestora terenem zajmowanym przez instalację do odzysku 

odpadów. Od strony zachodniej znajduje się należący do cementowni teren niezabudowany, a w odległości ok. 

140m komin cementowni. Od strony północnej znajdują się tereny przemysłowe niezabudowane, zdegradowane, 

o podobnym charakterze jak działka planowana pod inwestycję. 
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Bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią tereny eksploatowane przez przedsiębiorstwo „Grupa 

Ożarów” S.A oraz tereny leśne. W pobliżu planowanej instalacji brak jest zwartej zabudowy mieszkalnej. 

Najbliższa zwarta zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka w odległości ok. 1 km 

(w kierunku wschodnim). Najbliższa zabudowa (pojedyncze zagrody) znajduje się w miejscowości Bronisławów, 

w odległości ok 1,1 km w kierunku północnym, a zabudowa zwarta w odległości 1,3 km. Dalej w kierunku 

północno – wschodnim najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 1,8 km w miejscowości Dębniak.  

Wszystkie najbliższe tereny podlegające prawnej ochronie można określić jako tereny zabudowy zagrodowej.  

Dla takich terenów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i zmienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 

października 2012 roku (Dz. U. poz. 1109), dopuszczalny równoważny poziom dźwięku „A” wynosi: 

- w porze dziennej (przedział czasu odniesienia równy ośmiu najmniej korzystnym godzinom dnia)  -  LAeq D = 55 

dB, 

- w porze nocnej (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy) wynosi  LAeq N = 

45 dB. 

 

Tło akustyczne dla analizowanego terenu pochodzi od hałasu komunikacyjnego - droga krajowa nr 79 oraz drogi 

lokalne, a przede wszystkim od źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie „Grupa Ożarów” S.A. Ze sprawozdania 

p.t. „Wyniki pomiarów hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego przez instalacje zlokalizowane na 

terenie „Grupa Ożarów” S.A. Karsy 77”, Nr sprawozdania BR-1/13/2008, wynika, że tło akustyczne na 

analizowanych terenach, poza zabudową na kierunku miejscowości Łubowa (bez wpływu źródeł zlokalizowanych 

na terenie „Grupa Ożarów” S.A.) wynosi w porze nocnej ok. 37 dB, a w porze dziennej ok. 40 dB. Po 

uwzględnieniu wpływu hałasu instalacji na terenie „Grupa Ożarów” S.A., poziom tła akustycznego mierzony przy 

posesji nr 15 w Dąbrówce wynosi 44,4 dB dla pory dziennej i 44,8 dB w porze nocnej. W punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym na granicy posesji nr 27 w miejscowości Dębniak poziom tła akustycznego wynosi odpowiednio 

41 dB w porze dziennej i 40,3 dB w porze nocnej. 

 

Na podstawie analizy pracy urządzeń i procesów technologicznych pod kątem hałasu emitowanego do 

środowiska, w modelu obliczeniowym przyjęto podział wszystkich źródeł hałasu na trzy typy: 

- źródła punktowe, reprezentujące pojedyncze urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków, 

- źródła typu „hala produkcyjna”, charakteryzujące się określonym poziomem hałasu we wnętrzu i 

określoną izolacyjnością akustyczną zewnętrznych przegród budowlanych,  

- źródła liniowe, reprezentujące trasy, po których poruszają się środki transportu. 

Wyniki obliczeń akustycznych wykonanych w otoczeniu zespołu instalacji do odzysku i spalania odpadów. 

W porze dziennej izolinia 55 dB obejmuje tereny przemysłowe, które nie podlegają ochronie akustycznej. Wynika 

z tego, że normy dla terenów chronionych akustycznie poza obszarem przemysłowym są dotrzymane. Izolinia 55 

dB przebiega w odległości ok. 250 m od granicy przedsiębiorstwa w kierunku wschodnim, przez teren 

przedsiębiorstwa na kierunku południowym, ok. 100m od granicy przedsiębiorstwa w kierunku zachodnim oraz w 

odległości ok. 75 m w kierunku północnym. 

W porze nocnej izolinia 45 dB obejmuje tereny przemysłowe, które nie podlegają ochronie akustycznej. Wynika z 

tego, że normy dla terenów chronionych akustycznie poza obszarem przemysłowym są dotrzymane. Izolinia 45 

dB przebiega w odległości ok. 600 m od granicy przedsiębiorstwa w kierunku wschodnim, przez teren 

przedsiębiorstwa na kierunku południowym oraz ok. 150m od północnej i zachodniej granicy przedsiębiorstwa. 

 

Na najbliższych terenach, gdzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zmienionego rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 1 października 2012 roku (Dz. U. poz. 1109), obliczone wartości poziomu dźwięku pokazano w 

tabeli poniżej: 

 

Obliczone poziomy natężenia dźwięku w punktach pomiarowych 

L.p. Nr punku obserwacji Lokalizacja 
Obliczony poziom dźwięku – 
pora dzienna 
LA [dB] 

Obliczony poziom dźwięku – 
pora nocna 
LA [dB] 

1 P 1 
Dąbrówka (granice posesji 
nr 13 i 15) 

44 40 

2 P 2 
Bronisławów (granica 
posesji znajdująca się 
najbliżej zakładu) 

37 32 

3 P 3 
Bronisławów (granica 
posesji) 

38 33 

4 P 4 
Dębniak (granica posesji nr 
27) 

35 30 

 

W obliczeniach nie uwzględniono wpływu tła akustycznego.  

 

Z analizy tła akustycznego wynika, że obliczone wartości poziomu hałasu pochodzącego od instalacji do odzysku 

i spalania odpadów mają wartości porównywalne lub niższe od poziomu tła akustycznego, tak więc praca 

przedmiotowych instalacji nie powinna pogorszyć istniejącego klimatu akustycznego na terenach prawnie 

chronionych.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, po uprzedniej analizie dostarczonego materiału projektowego, należy 

stwierdzić, że działanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zlokalizowanych na terenie 

przedsiębiorstwa „Mo- Bruk”, nie spowoduje przekroczenia poziomu natężenia dźwięku A na terenach prawnie 

chronionych przed hałasem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 

października 2012 roku (Dz. U. poz. 1109). 

Dodatkowo należy stwierdzić, że: 

- praca instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spowoduje wzrost poziomu emisji hałasu 

środowiskowego w stosunku do stanu aktualnego jedynie na terenach przemysłowych oraz terenach 

leśnych, 

- na terenach prawnie chronionych obliczone wartości poziomu dźwięku są porównywalne lub niższe od 

poziomu tła akustycznego, 

- budowa nowych instalacji do produkcji paliwa alternatywnego i instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych, 

- prognozowane wartości poziomu hałasu są poprawne przy przyjętych założeniach; w przypadku istotnych 

zmian w projekcie (dotyczących nowych źródeł hałasu, zmiany lokalizacji, itp.) należy ponownie wykonać 

obliczenia akustyczne, 

- przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki obliczeń należy zweryfikować na podstawie pomiarów „in 

situ” po zakończeniu inwestycji. 

 

 

 

Oddziaływanie wytwarzanych odpadów: W instalacji wytwarzane będą trzy kategorie odpadów 

1. Odpady palne (paliwo alternatywne) 82140 Mg/rok – paliwo alternatywne jest produktem wytwarzanym na 

linii technologicznej, ale w świetle obowiązujących definicji prawnych w dalszym ciągu pozostaje odpadem i 

jako odpad może być kierowane do procesów odzysku lub termicznego przekształcania 
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2. Odpady niebezpieczne około 2438 Mg/rok. Odpady te to przede wszystkim pyły z procesów spalania 

odpadów niebezpiecznych zatrzymywane na wymienniku ciepła oraz w urządzeniach oczyszczania spalin. 

Część odpadów po mokrym oczyszczaniu  ma postać szlamów.   

3. Odpady inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem paliwa alternatywnego) 10040 Mg/rok. Do odpadów tych 

włączono odpady z separacji na linii do wytwarzania paliwa alternatywnego, a także popioły i żużle z 

odpopielania pieca obrotowego ( z wyjątkiem pyłów lotnych unoszonych ze spalinami.  

Kryterium klasyfikacji powstających podczas procesu termicznej przeróbki odpadów jest zawartość w nich 

substancji niebezpiecznych, takich jak metale ciężkie czy polichlorowane dioksyny i furany. Odpady z procesów 

termicznego przekształcania takie jak popioły lotne, placki filtracyjne i inne produkty procesu oczyszczania gazów 

spalinowych, o ile nie stosuje się ich unieszkodliwiania, bezwzględnie muszą być traktowane jako odpady 

niebezpieczne – koncentracja metali ciężkich i polichlorowanych dioksyn i furanów jest tam zwykle bardzo 

wysoka. Odpady te mogą być wówczas składowane nieprzetworzone wyłącznie na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych. Popioły i żużle zgodnie z BAT powinny podlegać badaniom na zwartość metali ciężkich oraz 

polichlorowanych dioksyn i furanów. W zależności od wyników tych badań, winny być one traktowane jak odpad 

inny niż niebezpieczny lub odpad niebezpieczny. W niniejszym raporcie przyjęto, że popioły kotłowe będą 

traktowane jak odpady inne niż niebezpieczne. 

Zgodnie z deklaracją inwestora wytwarzane odpady niepalne będą unieszkodliwiane lub poddawane procesom 

odzysku poza przedmiotową instalacją. Niekorzystne oddziaływanie na środowisko wystąpić może zatem 

wyłącznie na etapie magazynowanie. Dla ochrony środowiska przed oddziaływaniem tych odpadów należy 

zastosować zabezpieczenia przed rozwiewaniem odpadów w postaci pylistej (na etapie magazynowania, 

transportu i przeładunku). Zabezpieczenia przed przeniknięciem do gruntu odpadów magazynowanych w postaci 

szlamów (szczelne zbiorniki), a także magazynować odpady na podłożu uszczelnionym, skanalizowanym i 

osłoniętym od wpływu opadów atmosferycznych.   

Odpady palne wydzielone na linii do wytwarzania paliw alternatywnych, oraz palne odpady eksploatacyjne (np. 

oleje smarowe, szmaty itp.) mogą być bezpośrednio unieszkodliwiane w instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów, o ile ich klasyfikacja będzie zgodna z uzyskanym pozwoleniem.  

Odpady palne w postaci paliwa alternatywnego magazynowane będą w specjalnym magazynie i kierowane do 

odzysku (do odbiorców). 

 

Oddziaływanie na klimat: Jednym z dwóch głównych profili produkcyjnych projektowanego zakładu jest 

wytwarzanie paliw alternatywnych stosowanych przez pobliską cementownię w zastępstwie paliwa tradycyjnego 

(węgla kamiennego). Paliwo wytwarzane będzie w dużej części z odpadowych tworzyw sztucznych i odpadowego 

papieru (nienadających się do odzysku surowcowego). Surowce te charakteryzują się znacznym uwodornieniem, 

a więc ich spalanie generuje mniejszą ilość gazów szklarniowych niż spalanie czystego węgla. W wyniku 

stosowania paliwa alternatywnego ograniczona zostaje ilość emitowanych gazów szklarniowych (CO2) w 

stosunku do spalania czystego węgla. Wykorzystanie energetyczne odpadów ulegających biodegradacji, takich 

jak papier i tektura ogranicza ponadto emisję metanu towarzyszącą beztlenowemu rozkładowi tych substancji.   

Działalność instalacji nie powoduje innych oddziaływań mogących mieć wpływ na procesy klimatyczne. 

 

Oddziaływanie na krajobraz :Instalacja planowana jest na terenie przemysłowym w sąsiedztwie dużej 

cementowni. Teren zajmowany pod inwestycję nadaje się wyłącznie pod działalność przemysłową. Jedynym 

elementem instalacji wyróżniającym się pod względem gabarytów lub wysokości od otoczenia będzie komin 

spalarni o wysokości ok. 20m i średnicy 1750mm. Komin ten pozostaje w cieniu znacznie wyższego komina 

cementowni położonego w bliskim sąsiedztwie zakładu. 

 

Poważne awarie 
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Nie ma przesłanek do zaliczenia zakładu do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

   Obszar ograniczonego użytkowania  

Jak wykazały analizy i obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu czy też sposobu 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami podczas fazy eksploatacji przedsięwzięcia, 

oddziaływanie to zamknie się w granicach przedmiotowej inwestycji. Nie przewiduje się też specjalnych 

ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu zajętego pod planowaną inwestycję w analizowanych fazach – 

realizacja, eksploatacja, likwidacja (oprócz ograniczeń opisanych w poprzednich rozdziałach, a wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa i reżimu technologicznego). 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 Brak oddziaływań transgranicznych, z uwagi na lokalny charakter oddziaływania na powietrze atmosferyczne i 

brak emisji ścieków mogących przemieszczać się transgranicznie poprzez wody płynące. 

 

Oddziaływania na obszary Natura 2000 

Nie stwierdzono oddziaływań na środowisko zauważalnych w odległości rzędu 7-8 km, gdzie położone są 

najbliższe obszary chronione programem Natura 2000. 

 

Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

W zasięgu potencjalnego oddziaływania zakładu nie ma obiektów zabytkowych podlegających ochronie prawnej. 

 

Analiza skumulowanych efektów inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie przemysłowym, na którym działa między innymi cementownia oraz 

prowadzony  przez inwestora zakład prowadzący odzysk odpadów (druga linia wytwarzania paliwa 

alternatywnego.  Cementownia jest na analizowanym obszarze dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, a zwłaszcza pyłów, a także źródłem hałasu przemysłowego. Z działalnością cementowni 

związany jest również ruch pojazdów na drodze nr 79 i drodze dojazdowej do cementowni i związane z tym 

uciążliwości dla środowiska. Planowany dowóz odpadów w ilości około 125000 Mg/rok jest istotnym obciążeniem 

transportowym, ale z drugiej strony planowane wykorzystanie wytworzonego paliwa alternatywnego w znacznej 

części w cementowni Ożarów przyczyni się do ograniczenia transportu paliw konwencjonalnych. 

 

Zaleceniem minimalizującym dla tych obszarów jest: 

1. Szczególna dbałość o szczelność podłoża w obszarze magazynowania i transportu odpadów oraz 

zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi. Na odpływie wód opadowych 

zbieranych z nawierzchni utwardzonych zakładu należy zainstalować separator wychwytujący zanieczyszczenia 

ropopochodne z osadnikiem. Urządzenia te należy okresowo czyścić. Z reguły usługę taką wykonuje zewnętrzna 

firma z która prowadzący instalację powinien podpisać stosowną umowę.  

2. Zastosować układy oczyszczania spalin i gazów odlotowych w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

najlepszej dostępnej techniki. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania redukcji tlenków azotu w spalinach, 

której w pierwotnej koncepcji nie uwzględniono, a która ze względu na charakter instalacji i rodzaj 

unieszkodliwianych odpadów jest niezbędna dla dotrzymania standardów emisyjnych. Ze względu emisję pyłów 

oraz substancji odorowych z instalacji suszenia musi być ona wyposażona w system oczyszczania powietrza 

wyposażony przynajmniej w płuczkę wodną. Przyjęte w rozważaniach rozwiązanie obejmujące zarówno biofiltr jak 
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i płuczkę wodną jest skuteczniejsze, ale jak wspomniano mogą wystąpić problemy z lokalizacją na teren ie 

zakładu.  

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne zakładające wyposażenie instalacji we wspomniane powyżej urządzenia 

wykazały, że we wszystkich punktach obliczeniowych obejmujących zarówno teren inwestycji, jak i najbliższe 

otoczenie dotrzymane będą standardy jakości powietrza. Nie są wymagane zatem działania kompensacyjne. 

3. Do czasu przekazania, odpady muszą być magazynowane w sposób odpowiedni dla danego typu odpadu. 

Magazynowanie odpadów powinno być realizowane z zachowaniem następujących zasad: 

- miejsca magazynowania odpadów powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych oraz zwierząt oraz przed rozprzestrzenianiem. Podłoże powinno być utwardzone i szczelne. 

- Magazynowane odpady muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (magazynowanie w 

pomieszczeniach, pod wiatą lub w szczelnych kontenerach. 

- odpady przeznaczone do odzysku bądź unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie mogą być 

magazynowane przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów oraz inne pyły magazynuje się i transportuje w sposób 

uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku (np. za pośrednictwem pylenia). 

 

PODSUMOWANIE wg. raportu o oddziaływaniu na środowisko..., 2010 

Z przeprowadzonej analizy założeń technologicznych planowanych instalacji oraz przeprowadzonych obliczeń i 

symulacji opisujących ilościowo i jakościowo ich wpływ na środowisko wynika, że instalacja może zostać 

wybudowana w analizowanej lokalizacji. Zaproponowane przez inwestora rozwiązania technologiczne są 

poprawne, z zastrzeżeniem, że instalacja do termicznego przekształcania odpadów musi zostać uzupełniona o 

system redukcji tlenków azotu. W analizie przyjęto do symulacji rozwiązanie zakładające oczyszczanie powietrza 

z suszarni w biofiltrach, zwracając uwagę na fakt, że zakład może nie dysponować odpowiednią wolną 

powierzchnią na ich wybudowanie. Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

oraz hałasu wykazały, że dla analizowanych parametrów dotrzymane będą standardy jakości środowiska. 

Wyjątkiem może być tylko opad pyłów kadmu i ołowiu, dla którego przeprowadzono analizę, której wyniki 

uzależnione są od trudnej do przewidzenia zawartości tych pierwiastków w pyle (emitowanym z instalacji 

termicznego przekształcania). Przy dużych zawartościach (szersza analiza w rozdziale 7.5.10) ponadnormatywny 

opad wystąpić może wyłącznie w obrębie działki 1112/2 należącej do cementowni Ożarów). 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń akustycznych, po uprzedniej analizie dostarczonego materiału 

projektowego, należy stwierdzić, że działanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych 

na terenie przedsiębiorstwa „Mo- Bruk” nie spowoduje przekroczenia poziomu natężenia dźwięku A na terenach 

prawnie chronionych przed hałasem, podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i zmienionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 1 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. poz. 1109). 

PLANOWANE DROGI PUBLICZNE UKŁADU PODSTAWOWEGO: EKSPRESOWA, KRAJOWE, 

WOJEWÓDZKIE 

Na terenie gminy Ożarów dokumenty wyższego rzędu wskazują realizację szeregu celów publicznych z 

zakresu komunikacji. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (przyjęty  uchwałą 

Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r.) wskazuje na Ożarów, jako 

regionalny węzeł komunikacyjny, w którym zbiegają dwa korytarze transportowe o znaczeniu międzyregionalnym: 

Lublin – Kielce z drogą krajową nr 74 oraz Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów z drogą 
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wojewódzką nr 755 i linią kolejową nr 25. Wśród celów polityki przestrzennej w zakresie komunikacji drogowej 

wymienia się m.in.: powiązanie województwa z korytarzami paneuropejskimi i ośrodkami metropolitalnymi, 

dostosowanie tras do prognozowanego ruchu, eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego w obszarach 

zabudowanych, poprawę dostępności, parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa ruchu, ograniczanie 

uciążliwości ruchu dla mieszkańców i środowiska. W zakresie rozbudowy dróg krajowych, oprócz zrealizowanej 

obwodnicy Ożarowa w ciągu drogi nr 74, Plan wskazuje na konieczność modernizacji drogi nr 79 docelowo do 

klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), wraz z budową obwodnicy Ożarowa. Zgodnie z Planem drogi 

wojewódzkie wymagają modernizacji dla uzyskania parametrów dróg klasy głównej (G) oraz budowy obwodnic, w 

tym Ożarowa wciągu drogi nr 755. W zakresie komunikacji kolejowej przewidziano sukcesywną modernizację linii 

znaczenia państwowego.  

Z pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Kielcach  GDDKiA-O/KI-P5-js-439-

36/10 z dnia 11 maja 2011 r. wynika, z kolei że: 

 projektowana droga krajowa nr 74 będzie miała klasę techniczną GP/S t.j. powinna być  projektowana tak, 

aby spełniała parametry drogi ekspresowej (S) oraz należy przewidzieć rezerwę dla potencjalnego „Szlaku 

Staropolskiego”, wiąże się to m.in. z zakazem obsługi przyległego terenu z jezdni zasadniczych tej drogi, 

powyższe oznacza, że droga ta w obszarze gminy Ożarów na znacznych odcinkach powinna mieć 

wyznaczony nowy przebieg, pozwalający na ominięcie istniejących terenów zabudowy (m.in. Szymanówki, 

Dębna i Maruszowa) oraz ustalone nowe zasady powiązań z pozostałym układem drogowym, poprzez 

wyznaczenie nowych lokalizacji węzłów i skrzyżowań;   

 opracowane Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe drogi krajowej nr 74 klasy GP/S z rezerwą 

terenu dla przyszłego tzw. Szlaku Staropolskiego – droga S46 zostanie zakończone bez wyboru wariantu 

trasy i bez wystąpienia z wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

która w sposób ostateczny określiłaby przebieg drogi nr 74 i Szlaku Staropolskiego, 

zgodnie z powyższym opracowaniem projektowana droga będzie posiadała dwie jezdnie oraz węzły z 

wybranymi drogami niższych klas, w obszarze gminy Ożarów tylko w jednym wariancie przewiduje się 

wykorzystanie fragmentu istniejącej obwodnicy Ożarowa, pozostałe odcinki w tym wariancie oraz wszystkie 

pozostałe warianty przewidują przebieg drogi całkowicie w nowym korytarzu przez rejon pomiędzy 

Przybysławicami i Ożarowem dla grupy wariantów oraz w jednym wariancie na południe od Sobótki, w ciągu 

drogi przewidziano węzły drogowe z istniejąca drogą krajową nr 79 oraz drogami wojewódzkimi nr 755 i 777;  

 projektowana droga krajowa nr 79 ma posiadać parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP), dla 

drogi tej należy przewidzieć obwodnice miejscowości oraz wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi 

przyległego terenu z jezdni zasadniczych, 

powyższe oznacza w szczególności, że droga ta w obszarze gminy Ożarów na znacznych odcinkach 

powinna mieć wyznaczony nowy przebieg, pozwalający na ominięcie terenów zabudowy (m.in. Ożarowa, 

Wyszmontowa, Przybysławic, Jakubowic i Sobótki) oraz ustalone nowe zasady powiązań z pozostałym 

układem drogowym, poprzez wyznaczenie nowych lokalizacji węzłów i skrzyżowań;   

 projektowana zabudowa przeznaczona na stały pobyt ludzi, w tym zabudowa typu mieszkaniowego, powinna 

być odsunięta na odległość zapewniającą spełnienie warunków dotyczących dopuszczalnego poziomu 

uciążliwości komunikacyjnych. 

 

W związku z przedstawionymi powyżej uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz inwestorsko - prawnymi, na 

etapie opracowywania koncepcji zmiany studium podjęto szereg konsultacji z GDDKIA, celem wskazania w 

niniejszym projekcie  najbardziej oszczędzających dla komponentów środowiska przebiegów i tych inwestycji, a 

jednocześnie możliwych do zaakceptowania przez przyszłego zarządcę i koordynatora planów na całej 

planowanej długości tej drogi. 
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Największe potencjalne negatywne oddziaływanie jest możliwe dla opracowanej drogi krajowej nr 74 klasy 

GP/S z rezerwą terenu dla przyszłego tzw. Szlaku Staropolskiego – droga S46. Dla wyżej wymienionej  inwestycji 

wykonano Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe wskazujące 3 potencjalne warianty jej przebiegu 

(zgodnie z przebiegiem wskazanym na planszy uwarunkowania), bez wyboru wariantu trasy i bez wystąpienia z 

wnioskiem o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, która w sposób ostateczny 

określiłaby przebieg drogi nr 74 i Szlaku Staropolskiego.  

Znaczne negatywne oddziaływanie może wywierać także przebudowa drogi krajowej nr 79 wraz z budowa 

obwodnicy Ożarowa. Należy jednak zaznaczyć, iż droga ta w znacznej części wykorzystuje istniejący korytarz DK 

79 (poza terenami zabudowy) przez co nie będzie wpływać na ewentualne rozcięcia ciągów przyrodniczych w 

zakresie większym niż dotychczas. Z kolei na terenach z przewagą zabudowy (tu. głównie chodzi o miasto 

Ożarów, zabudowania wsi Wyszmontów, Jankowice, Przybysławice, Jakubowice i Sobótka) wykorzystuje nowy 

ślad (w części w sąsiedztwie istniejącego torowiska), co znacząco minimalizuje negatywny wpływ na zdrowie 

ludzi umożliwiając przy tym spełnienie warunków technicznych przy planowaniu takich obiektów.  

Nie istnieją prognozy oddziaływania hałasowego żadnej z ww. inwestycji, ze względu na bardzo wstępny 

etap inwestycyjny, jednak wstępne analizy wskazują na dość znaczne oddalenie od zabudowy przeznaczonej na 

pobyt stały ludzi na znacznej długości przebiegu tych dróg, co czyni ten wariant bardziej atrakcyjnym ze 

względów finansowych a co za tym idzie najbardziej realny w realizacji. 

 

Ponadto studium wprowadza rezerwę terenu pod budowę południowej obwodnicy miasta Ożarowa w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr. 755. Inwestycja ta jest zgodna z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego, w którym przewidziano docelową obwodnicę miejscowości Ożarów w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 755. oraz wnioskiem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w piśmie ŚZDW-N6-5426/221/2011 z dnia 

10 maja 2011 r. (wnioskuje o zarezerwowanie korytarza szerokości 35,0 m pod perspektywiczną budowę 

obwodnicy Ożarowa w klasie drogi G). 

W związku z istniejącym zainwestowaniem oraz aktualną polityką przestrzenną określoną w 

obowiązującym studium, nie było możliwości poprowadzenia ww. planowanej obwodnicy w znaczącym oddaleniu 

od zabudowy, w związku z czym w projekcie studium w sąsiedztwie zabudowy wprowadzono dodatkowo pasy 

zieleni izolacyjnej. Dodatkowo należy się liczyć z koniecznością wprowadzenia dodatkowych rozwiązań 

ograniczających hałas - ekrany wygłuszające, okna wyciszające itp.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 14. Wyrys z obowiązującego studium w sąsiedztwie planowanej obwodnicy Ożarowa w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 755. 
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Rys. 15. Wyrys z projektu zmiany studium w sąsiedztwie planowanej obwodnicy Ożarowa w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 755. 
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Dla tej inwestycji, podobnie jak dla poprzednich nie wykonano  żadnych dodatkowych analiz i/lub badań, 

ze względu na bardzo wstępny etap realizacji inwestycji. 

 

STAN ZASOBOWY I JAKOŚCIOWY WÓD 

Konieczność ochrony zasobów i jakości wód wynika z budowy geologicznej obszaru oraz obecności w 

obrębie gminy aż trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Dla zbiorników wód podziemnych 

zostały określone obszary wymagające najwyższej ochrony (ONO) i obszary wymagające wysokiej ochrony 

(OWO). Są to strefy wyznaczone w obrębie obszarów słabo lub nieizolowanych, głównie w centralnej i północnej 

część gminy, gdzie mogą do zbiorników przenikać zanieczyszczenia. 

 

Cele środowiskowe określone w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

Ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych jest głównym celem 

środowiskowym wskazanym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. W związku z tym 

wyznaczono wartości graniczne dla wskaźników jakości wód. Jak podaje ten dokument: „Dla jednolitych części 

wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie 

utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a 

silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co 

najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 

konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.” Dla obszarów Natura 2000, 

do czasu sporządzenia planów ochrony, celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu. Zbiorcze wyniki dla tego odcinka rzeki Wisły pozwalają określić jej stan ekologiczny jako dobry. 

W przypadku wód podziemnych (zgodnie z art. 4 RDW) główne cele środowiskowe obejmują:  

o zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

o zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

o zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

o wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

 

Aktualna sytuacja w gminie 

System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Ożarów oparty jest na 12 komunalnych ujęciach wód 

podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody (hydroforniami). Dopuszczalny pobór wód określają pozwolenia 

wodno-prawne. Wszystkie ujęcia wód posiadają strefy ochrony bezpośredniej. Decyzją Starosty Opatowskiego z 

dnia 22. grudnia 1999r (R.Oś.I.6226/1/99/ak) ustanowiono również strefę ochrony pośredniej dla miejskiego 

ujęcia wody podziemnej Ożarów nr II składającego się z trzech studni wierconych.. Stosowna decyzja wygasa z 

końcem roku 2012. Wg. informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim planuje się opracowanie stosownej 

dokumentacji i złożenie wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody, jednak aktualne działania są na 

wstępnym etapie. 

 

Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowanie, co pozwala na kontrolowanie sąsiedztwa ujęć, ilości 

pobieranej wody i jej jakości. Działania te pozwalają na monitorowanie stanu zasobowego i jakościowego wód 

podziemnych. Podobna kontrola nie byłaby możliwa w przypadku pozostawienia indywidualnych źródeł 

zaopatrzenia w wodę. Problem na terenie miasta stanowi właściwe zasilanie wód podziemnych, ze względu na 

duży udział powierzchni utwardzonych oraz obecność kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową i 
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roztopową z miasta, do kanałów zbiorczych i dalej Wisły. Wskazane jest stosowanie zbiorników retencyjnych 

umożliwiających przynajmniej częściowe odzyskanie wody opadowej (w miarę potrzeb po wcześniejszym 

podczyszczeniu – np. wód z terenów komunikacyjnych). 

Dużo gorzej prezentuje się poziom skanalizowania gminy. Ścieki z obszaru miasta i części obszaru gminy 

odprowadzane są do zlewni ściekowej (aglomeracji) Ożarów z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią w 

Ożarowie. Aglomeracja ustanowiona i zatwierdzona jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych przez Ministerstwo Środowiska i Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozporządzenie nr 11/2005 z dnia 7 

kwietnia 2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów oraz Rozporządzenie nr 58/2005 z dnia 21czerwca 

2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów) i swoim zasięgiem obejmuje: 

miasto Ożarów oraz wsie: Czachów, Karsy, Sobów, Struża, Zawada-Podlesie, Wyszmontów, Tominy. Odbiorcą 

oczyszczonych ścieków (poprzez kanał łączący miasto z rzeką) jest Wisła.  

W chwili obecnej uporządkowane systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych posiada 

miasto Ożarów oraz częściowo miejscowości Czachów, Sobów i Karsy. Na pozostałym obszarze gminy 

odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach bezodpływowych i wywozie ścieków wozami asenizacyjnymi 

oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Z terenami tymi wiąże się możliwość przenikania zanieczyszczeń 

do gleb i dalej wód gruntowych. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania konieczny jest dalszy rozwój 

systemów kanalizacyjnych oraz kontrola i modernizacja stosowanych zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni 

przydomowych. 

Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych stanowi również nieczynne składowisko odpadów 

komunalnych w Julianowie. Składowisko zlokalizowano na działce nr 318/1, w południowej części wyrobiska po 

eksploatacji piasków czwartorzędowych. Przed zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań geologicznych 

i nie zastosowano żadnych zabezpieczeń technicznych dla ochrony wód podziemnych przed przenikającymi 

zanieczyszczeniami (poprzez uszczelnienie podłoża lub drenaż odcieków), przez co odcieki ze składowiska 

infiltrowały do gruntu zanieczyszczając glebę i wody gruntowe. 

Składowisko zrekultywowano, w ubiegłym roku zatwierdzono również projekt budowy piezometrów 

mających obserwować składowisko przez okres 30 lat aż do jego zamknięcia.  

 

Analiza osiągania celów środowiskowych 

1. Projekt zmiany studium dostosowuje planowane przeznaczenie terenu oraz sformułowane dla tego terenu 

kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym znaczący udział powierzchni zabudowy, do 

warunków geologiczno - hydrologicznych oraz związanych z tym uwarunkowań prawnych. 

2. Projekt studium właściwie dba o rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i wymuszając właściwe 

rozwiązana z zakresu gospodarki ściekowej, odgrywające znaczącą rolę w utrzymaniu właściwej jakości wód.  

3. Projekt studium wyznacza grupę terenów - wyłączonych z zabudowy, odgrywające ważną rolę w prawidłowym 

zasilaniu poziomów wodonośnych. 

4. Projekt studium wskazuje tereny wód powierzchniowych oraz tereny potencjalnie narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny szczególnego zagrożenia powodziowego określając jednocześnie 

zasady zagospodarowania pozwalające na zachowanie aktualnego użytkowania tych terenów, co odgrywa 

znaczącą rolę w zasilaniu hydrologicznym i jakości wód. 

5. Projekt zmiany studium wprowadza zapis zakazujący lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, oraz w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody", co odgrywa znaczącą 

rolę w utrzymaniu właściwej jakości wód.  

6. Studium postuluje (stosowna decyzja wygasa z końcem 2012 roku) zachowanie lub zaktualizowanie zasięgu 

(zgodnie z wynikami stosownych analiz) strefy ochronny pośredniej wyznaczonej dla ujęcia wody pitnej Nr  II 

w Ożarowie oraz przestrzeganie ograniczeń wynikających ze stosownej decyzji, jeżeli zostanie wydana. 
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6.3. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 

Wariant zerowy określa kierunki zmian jakie nastąpią w środowisku w przypadku braku realizacji niniejszego 

projektu planu. Ocenie będzie przede wszystkim podlegać możliwa intensywność niepożądanych zmian 

zachodzących w środowisku, mogących w efekcie prowadzić do jego degradacji. Największy wpływ na 

środowisko może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie oraz działalność człowieka.  

W przypadku braku realizacji zapisów ocenianego projektu Studium, będą nadal obowiązywały zapisy 

aktualnego dokumentu. Obowiązujące Studium przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie 30 stycznia 2008r.  

Na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległy niektóre przepisy prawa powiązane z planowaniem 

przestrzennym (wprowadzono m.in. obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznego dla Studium – 

opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko) oraz pojawiły się nowe zadania celu publicznego 

realizowane na terenie gminy – głównie z zakresu komunikacji drogowej (realizacja obwodnicy Ożarowa i 

miejscowości sąsiadujących  oraz przebudowa wraz ze zmianą przebiegu drogi krajowej nr 74). 

Problemy te wskazano w uzasadnieniu uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 

2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ożarów w jej granicach administracyjnych. Dodatkowo uzasadnienie wskazuje 

konieczność dostosowania zapisów studium do potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy oraz 

potencjalnych inwestorów, a także na potrzebę realizacji nowych miejscowych planów, co wiąże się z 

aktualizacją zapisów studium (jako że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych). 

Obowiązujące Studium, co wskazano w projekcie zmiany Studium w części Uwarunkowania: 1. 

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I 

UZBROJENIA TERENU ORAZ ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY, 1.1 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE OŻARÓW – STAN PRAWNY, jest 

mocno zgeneralizowane. Cytując zmianę Studium: „obszary istniejącej zabudowy zostały zgeneralizowane w tak 

silnym stopniu, że stanowią jeden obszar funkcjonalno-przestrzenny (tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i usługowej). Ponadto studium wyznacza tereny projektowanej zabudowy - wskazane do "zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne" oraz takie funkcje kierunkowe terenu jak: cmentarze, teren składu materiałów 

wybuchowych, obszary zabudowy mieszkaniowej, sportu i rekreacji, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny 

parków, tereny rzek i wód otwartych istniejących, tereny komunikacyjne oraz tereny związane z infrastrukturą 

techniczną. W północnej część gminy wyróżniają się ponadto tereny przemysłu, produkcji, składów i magazynów 

związane z eksploatacją złoża Duranów- Gliniany.” 

Generalizacja wyznaczeń i opisów terenów nie spełnia warunków dla prowadzenia rzeczywistej, racjonalnej 

polityki kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Może to nawet prowadzić do konfliktów nie tylko 

przestrzennych, ale i społecznych wynikających z sąsiedztwa obszarów bardzo różnych kategorii 

zagospodarowania terenu i o różnym stopniu uciążliwości. 

Uzasadnienie uchwały wskazywało również na potrzebę realizacji nowych miejscowych planów i związaną 

z tym potrzebą aktualizacji wyznaczonych terenów zabudowy w Studium. W chwili obecnej pokrycie planami w 

gminie miejsko – wiejskiej Ożarów sięga około 25,0% powierzchni (4595,9 ha), z czego 779 ha na terenie miasta 

(100% jego powierzchni) oraz 3816,9 ha na obszarze wiejskim (21,7% powierzchni gminy) (stan na 31 grudzień 

2011 r.). Niskie pokrycie planami wiąże się z prowadzeniem planowania przestrzennego w gminie w oparciu o 

decyzje o warunkach zabudowy (DWZ), co często może być sprzeczne z interesem gminy. W aktualnym 

porządku prawnym przy spełnieniu podstawowych warunków określonych w ustawie o planowaniu i 



 

 101 

zagospodarowaniu przestrzennym (jak dostęp do drogi publicznej czy sąsiedztwo) władze gminy nie mają 

podstaw prawnych do odmówienia wydania DWZ, nawet jeżeli decyzja jest sprzeczna z przyjętą w Studium 

polityką przestrzenną i kierunkami rozwoju. 

Wyznaczenie nowych terenów zainwestowanych w projekcie zmiany Studium odbywa się w oparciu o 

analizę potrzeb mieszkańców, wyrażonych poprzez złożone wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów oraz 

analizę wydanych w gminie decyzji o warunkach zabudowy. 

W związku z powyższym bez wątpienia przyczyni się do utrzymania ładu przestrzennego oraz zabezpieczy 

w sposób bezsprzecznie większy niż obowiązujące studium zachowanie środowiska w dobrym stanie, poprzez 

implementację przepisów, których nie uwzględniono (z różnych przyczyn) przy sporządzaniu obowiązującego 

dokumentu.  

Zaniechanie realizacji projektu nie spowoduje bezpośrednio innych negatywnych skutków dla środowiska, 

niż przytoczone w prognozie oddziaływania na środowisko dla studium poprzedzającego niniejszą zmianę 

studium. Przy zachowaniu kierunków rozwoju wyznaczanego przez obecną zmianę studium, 

najprawdopodobniejszym wariantem wydarzeń, będzie rozwój zbliżony do stanu aktualnego. 

 

6.4. USTALENIA ZMIANY STUDIUM W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA I ZASAD 

KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ 
Projekt zmiany Studium w koncepcji przekształceń i rozwoju struktury przestrzennej miasta i gminy Ożarów 

zakłada: 

 uzyskanie nowoczesnej struktury przestrzennej miasta i gminy z wykształconym centrum i sprawnym 

układem obsługi komunikacyjnej i technicznej, 

 rozwój funkcji produkcyjno - przemysłowej w północnej części gminy związanej z eksploatacją wapieni i 

margli oraz produkcją cementu, 

 rozwój funkcji turystyczno - wypoczynkowej we wschodniej części gminy związanej z atrakcyjnością 

przyrodniczą i krajobrazową tego obszaru, 

 rozwój funkcji rolniczych i około rolniczych, ze szczególna predyspozycją do takiego rozwoju południowej 

części gminy, 

 uzyskanie wysokich standardów i ładu w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz harmonizację 

całego układu przestrzennego, 

 poprawę stanu środowiska przyrodniczego, w tym zapewnienie funkcjonowania fragmentów ciągów 

przyrodniczych, w sposób umożliwiający powiązanie terenów zasilających i wymagających zasilania 

(obszarów istniejącego i projektowanego zagospodarowania),  

 ochronę dziedzictwa kulturowego, służącą utrwalaniu tożsamości miasta i wiejskich jednostek osadniczych 

gminy oraz utrzymaniu ich jako głównych elementów struktury przestrzennej, 

 wykorzystanie przyjętych zasad ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego 

w stymulowaniu procesów zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, 

 pełne wykorzystanie powiązań komunikacyjnych dla rozwoju miasta i gminy, a zwłaszcza dla wykreowania 

nowych terenów produkcyjno-usługowych, 

 pełne wykorzystanie powiązań komunikacyjnych miasta dla poprawy jego powiązania z układem 

osadniczym całej gminy. 

Zakres przekształceń określono dla wyodrębnionych jednostek strukturalno-funkcjonalnych. 

 

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Podstawowymi jednostkami przestrzennymi są strefy funkcjonalne, określone dla wyłonienia obszarów 

predysponowanych do instrumentalizacji celów określonych w polityce rozwoju przestrzennego gminy. Stanowią 
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więc obszary największe powierzchniowo oraz najbardziej zgeneralizowanie i uogólnione pod względem 

możliwości funkcjonalnych. Studium wyodrębniło następujące strefy funkcjonalne: 

-  strefa dominacji funkcji ekologicznych i przyrodniczo-krajobrazowych z rozwojem osadnictwa (E-K-Z) 

– priorytet dla rozwoju funkcji ekologicznych przy współistnieniu zabudowy, w tym przede wszystkim 

ekstensywnych usług turystyki, 

- strefa dominacji funkcji rolno - leśno - osadniczej (R-L-Z) – priorytet dla rozwoju funkcji rolniczej z 

zabudową z jednoczesnym zachowaniem podwyższonych rygorów ekologicznych na obszarach 

ciągów i ostoi przyrodniczych (Re i ZL), 

- strefa dominacji funkcji przemysłowej i górniczej (P-G) - priorytet dla rozwoju aktywności gospodarczej 

w tym przemysłu, w szczególności związanego z terenem powierzchniowej eksploatacji surowców 

naturalnych,  

- strefa dominacji zabudowy (Z) – priorytet dla rozwoju różnych form zabudowy i zagospodarowania 

terenu, w tym aktywności gospodarczej. 

 

Zgodnie z założeniami Studium rodzaj oraz granice poszczególnych stref zdeterminowane są wiodącymi 

uwarunkowaniami rozwoju gminy. 

W obrębie stref funkcjonalnych występują na obszary funkcjonalne, obejmujące tereny zwartej zabudowy 

i zainwestowania. Obszary te wyodrębniono celem identyfikacji kreowanego w ich obrębie zagospodarowania i 

zabudowy, w których przewidziane jest utrzymanie i/lub przekształcenie istniejącej oraz rozwój nowej zabudowy i 

inwestycji. Studium wyróżniło następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych: 

- obszar koncentracji zabudowy miejskiej i podmiejskiej (M), 

- obszar koncentracji zabudowy przemysłowej i innej mogącej nieść uciążliwości (P), 

- obszar koncentracji zabudowy wiejskiej (W). 

 
Rodzaj oraz granice poszczególnych obszarów określono na podstawie analizy ich lokalizacji w strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej gminy, wiodącego w ich obrębie rodzaju zabudowy i zainwestowania terenów oraz 

aktualnych i prognozowanych trendów w ich zagospodarowywaniu. 

Dopełnienie terenów zwartej zabudowy i zainwestowania stanowią tereny rolne, leśne, wód 

powierzchniowych itd., które są zagregowane w jeden obszar tzw. obszar terenów otwartych (bez 

wyszczególnień). 

Najmniejszymi jednostkami są grupy terenów funkcjonalnych, obejmują wszystkie tereny funkcjonalne 

możliwe do zgeneralizowania ze względu na wiodące cechy, uwzględniając istniejące zainwestowanie w 

zakresie mieszkalnictwa, usług publicznych i komercyjnych, turystyki i rekreacji, rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej oraz uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych, przy czym: 

 obszary funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe gminy uwzględniają istniejący stan 

zagospodarowania, dyspozycje obowiązujących planów miejscowych i decyzji o warunkach 

zabudowy oraz prognozowane potrzeby. Zasięgi wydzieleń terenów (np. MU, AG) stanowią 

wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mogą być korygowane w 

trybie ich opracowywania i nie wymagają przeprowadzania zmiany studium; wyróżnia się tu: 

 grupę terenów zabudowy i infrastruktury technicznej, 

 grupę terenów zieleni urządzonej, wypoczynku i sportu, 

 grupę terenów komunikacji; 

 obszary funkcjonalne otwarte ze względu na walory środowiska przyrodniczego, nie są 

wyznaczone jako tereny rozwojowe gminy. Możliwe jest jednak ograniczone wykorzystanie tych 

obszarów dla funkcji rekreacyjnej oraz zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów 

odrębnych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami studium. Wyróżnia się tu: 
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 grupę terenów zieleni naturalnej i półnaturalnej, 

 grupę terenów rolnych, 

 grupę terenów wód otwartych śródlądowych. 

W ramach obszarów funkcjonalnych zainwestowanych i rozwojowych ze względu na charakter i funkcje 

zabudowy i zagospodarowania terenów w obszarach zainwestowanych i rozwojowych gminy w Studium 

wyróżniono następujące tereny funkcjonalne: 

1) tereny zabudowy i infrastruktury technicznej: 

 zabudowy usług publicznych (UP), 

 zabudowy usługowej (U), 

 zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących znacząco oddziaływać na środowisko (U-UU), 

 zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UM), 

 zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU), 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN), 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług (MN/RM), 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MW), 

 aktywności gospodarczej, w tym zabudowy przemysłowej, produkcyjnej wysokiej i średniowysokiej, 

składów i magazynów  (AGw), 

 aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej niskiej, składów i magazynów  (AGn) 

 aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym (AGr), 

 skład materiałów wybuchowych (Pw), 

 powierzchniowej eksploatacji kopalin (PE), 

 unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (PEo) 

 obsługi technicznej gminy w zakresie infrastruktury technicznej (IT), 

 strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zielenią 

izolacyjną (KS/ZI), 

 strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z usługami (KS/U), 

 tereny strategicznych urządzeń kołowej komunikacji publicznej (dworzec autobusowy) z zabudową 

usługową (KT/U), 

2) tereny zieleni nieurządzonej, urządzonej, wypoczynku i sportu: 

 zieleni ogrodów działkowych (ZD), 

 zieleni urządzonej: parków, skwerów i zieleńców (ZP), 

 zieleni urządzonej z zabudowa usługową (ZP/U), 

 usługi sportu (US), 

 zieleni cmentarnej (ZC); 

 zieleni izolacyjnej (ZI); 

3) tereny komunikacji: 

 drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego/ drogi ekspresowej (GP/S), 

 drogi publiczne klasy głównej (G), 

 drogi publiczne klasy zbiorczej (Z), 

 drogi publiczne klasy lokalnej lub dojazdowej (L/D), 

 drogi publiczne klasy dojazdowej (D), 

 place publiczne (KP), 

 inne ważne drogi do analiz i uszczegółowienia w późniejszych pracach planistycznych (bez oznaczenia 

literowego), 

 kolej – tereny zamknięte (KK). 
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W ramach obszarów funkcjonalnych otwartych w Studium wyróżniono następujące tereny funkcjonalne: 

1) tereny lasów (ZL); 

2) tereny rolne: 

 tereny dolesień (ZLn), 

 zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-bagienne) …) (ZE); 

 rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (R), 

 rolne z dopuszczeniem lokalizacji  urządzeń elektrowni wiatrowych (R (w)), 

 rolne z dopuszczeniem lokalizacji  urządzeń elektrowni fotowoltaicznych (R (f)), 

 rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych (Re), 

3) tereny wód otwartych – (WS). 

 
Studium wskazuje podstawowe, uzupełniające i dopuszczalne funkcje terenów, przyjmując zasadę 

przemieszania funkcji, służącej ożywieniu i zróżnicowaniu struktury przestrzennej gminy. Miejsca zamieszkania i 

miejsca pracy oraz inne niekolidujące funkcje powinny być ściśle z sobą powiązane tak, aby ograniczyć potrzebę 

podróżowania, oszczędzać energię i zmniejszać zanieczyszczenia. Planowanie omawianych terenów winno 

zapewnić mieszkańcom zadowalające warunki dokonywania wyboru w zakresie zatrudnienia, zamieszkania, 

przemieszczania się, wypoczynku i pozwolić na stałą poprawę jakości życia. 

 

KIERUNKI ZMIAN I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Podstawową zasadą dla kierunków zmian w przeznaczaniu terenów jest tworzenie wielofunkcyjnych 

struktur przestrzennych miejscowości, z priorytetem dla: 

 uporządkowania funkcjonalno - przestrzennego i estetycznego terenów,  

 wskazania terenów rozwojowych miasta i gminy,  

 przekształcenia i rozbudowy infrastruktury technicznej w tym układu drogowego, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu racjonalnego wykorzystania terenów otwartych jak również 

ekonomicznych skutków realizacji polityki przestrzennej. 

 

Obszary funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe gminy 

Obszar funkcjonalny zabudowy miejskiej i podmiejskiej (M) - stanowi obszar wielofunkcyjny z priorytetem 

lokalizacji funkcji usługowych (w tym inwestycji celu publicznego) oraz zabudowy mieszkaniowej, skupiający 

jednocześnie najważniejsze obiekty służące funkcjom o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. 

Zgodnie z zapisami Studium główne kierunki zmian i przekształceń zabudowy dla obszaru zabudowy 

miejskiej i podmiejskiej (M) wymagają realizacji następujących ustaleń: 

 uzupełnianie obszaru funkcjonalnego terenami zabudowy wielofunkcyjnej (przede wszystkim usługowej i 

mieszkaniowej) tworzącej zespoły o wysokich walorach architektonicznych, z uwzględnieniem 

różnorodności i specyfiki poszczególnych części obszaru, a także wymogów wynikających z ochrony 

jego wartości kulturowych i przyrodniczych oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych określonych 

dla terenów funkcjonalnych; 

 rewaloryzacja zabytkowych i/lub historycznych układów przestrzennych oraz zespołów zabudowy  

i obiektów, stosownie do wymogów wynikających z ochrony zabytków, 

 restrukturyzacja (przekształcenie) i/lub modernizacja obszarów zdegradowanych z priorytetem dla 

lokalizacji obiektów usługowych i mieszkaniowych; 

 relokacja istniejących oraz zakaz lokalizacji nowych obiektów uciążliwych tj. mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dysharmonizujących z funkcją i 

reprezentacyjnym charakterem obszaru śródmieścia (w szczególności obiektów przemysłowo - 
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produkcyjnych, rzemieślniczych, składowych...), z jednoczesnym przekształceniem ich na funkcje 

wskazane dla obszaru funkcjonalnego; 

 ochrona wartościowej i przebudowa zdegradowanej lub zniszczonej zieleni oraz cennych drzew z 

jednoczesnym wpisaniem ich w kształtowany system terenów zieleni urządzonej i z zagospodarowaniem 

rekreacyjno - wypoczynkowym; 

 ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni; 

 rozwijanie układów drogowych w istniejących i planowanych terenach inwestycyjnych; 

 wprowadzenie parkingu/parkingów strategicznych w okolicach obszarów koncentracji celów podróży (np. 

osiedle Wzgórze). 

Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenu 

 ustala się priorytet dla lokalizowania: 

 usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, zdrowia, kultury, nauki, 

szkolnictwa, obrotu finansowego, handlu, sportu, łączności itp. – o charakterze lokalnym i 

ponadlokalnym; 

 zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu 

infrastruktury społecznej, 

 niezależnie od wydzieleń dopuszcza się realizację zieleni publicznej, inwestycji celu publicznego z 

zakresu infrastruktury społecznej oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów 

urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

 zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  

1000 m2, w tym  tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 
Obszar funkcjonalny koncentracji zabudowy przemysłowej i innej mogącej nieść uciążliwości (P) - stanowią 

tereny szeroko rozumianych działań inwestycyjnych w tym działalności przemysłowej i produkcyjnej, 

magazynowo – składowej oraz szeroko rozumianych usług komercyjnych, z jednoczesnym ukierunkowaniem na 

przebudowę funkcjonalną i porządkowanie istniejących różnorodnych form zabudowy i zagospodarowania 

terenu, a także udostępnianiem do zabudowy potencjalnych terenów rozwojowych, z eliminacją lub 

ograniczaniem sytuacji konfliktowych.  

 
Zgodnie z zapisami Studium główne kierunki zmian i przekształceń dla obszarów zabudowy wymagają 

realizacji następujących ustaleń: 

 modernizacja i uzupełnianie istniejącej oraz wprowadzanie nowej zabudowy na terenach rozwojowych z 

zapewnieniem ochrony wartości przyrodniczych obszaru oraz zachowaniem parametrów i wskaźników 

urbanistycznych określonych dla terenów funkcjonalnych, w tym uzupełnianie zabudową istniejących 

centrów i  pasm aktywności gospodarczej, 

 rozwijanie układów drogowych w istniejących i planowanych terenach inwestycyjnych; 

 ochrona funkcji i obszarów wchodzących w skład systemu przyrodniczego gminy; 

 ochrona istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni izolacyjnej. 

 
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania 

 ustala się priorytet lokalizowania zabudowy aktywności gospodarczej (przemysłu, produkcji, składów i 

magazynów oraz usług komercyjnych o funkcjach lokalnych i ponadlokalnych) ; 

 niezależnie od wydzieleń w ramach wymienionych wyżej terenów funkcjonalnych dopuszcza się 

realizację zieleni izolacyjnej, inwestycji celu publicznego oraz niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

 dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji zgodnie z pozostałymi ustaleniami studium, 
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 zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2, w tym tzw. 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 
Obszar funkcjonalny zabudowy wiejskiej (W) - stanowią obszary wielofunkcyjne z priorytetem lokalizacji 

funkcji związanych z gospodarką rolną, ogrodniczą, leśną itp., przy jednoczesnym współistnieniu funkcji 

mieszkaniowych innych niż zagrodowa, obiektów służących funkcjom o charakterze lokalnym oraz 

dopuszczeniem przekształceń i modernizacji obszarów produkcyjnych oraz ich rozwoju w ramach funkcji 

wskazanych w studium. Zakłada się perspektywiczny wzrost znaczenia funkcji turystycznej dla w/w terenów 

(przede wszystkim w sołectwach wschodnich – Lasocin, Janów, Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, 

Śmiłów). 

 
Zgodnie z zapisami Studium główne kierunki zmian i przekształceń dla obszarów zabudowy wymagają 

realizacji następujących ustaleń: 

 modernizacja i uzupełnianie istniejącej oraz wprowadzanie nowej zabudowy na terenach rozwojowych z 

zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych, kulturowych i przyrodniczych obszaru oraz parametrów i 

wskaźników urbanistycznych określonych dla terenów funkcjonalnych; 

 kształtowanie nowych centrów usługowych (lokalnych) i zespołów zabudowy głównie o średniej i n iskiej 

intensywności z podporządkowaniem form i zakresu zagospodarowania ochronie przyrodniczej i 

krajobrazowej; 

 kształtowanie enklaw zabudowy mieszkaniowej na terenach objętych parcelacją budowlaną; 

 porządkowanie zabudowy wokół skrzyżowań dróg publicznych; 

 rozwijanie układu drogowego. 

 
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu  

 priorytet lokalizowania funkcji związanych z gospodarką rolną, ogrodniczą, leśną itp., przy jednoczesnym 

współistnieniu funkcji mieszkaniowych, w tym innych niż zagrodowa; 

 niezależnie od wydzieleń w ramach wymienionych wyżej terenów funkcjonalnych dopuszcza się 

realizację zieleni urządzonej, inwestycji celu publicznego, obiektów usługowych służących innym 

funkcjom o charakterze lokalnym oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów 

urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

 dopuszcza się przekształcenie i/lub modernizację obszarów poprodukcyjnych na funkcje wskazane w 

studium; 

 dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji zgodnie z pozostałymi ustaleniami studium; 

 zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  

1000 m2, w tym tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 
Obszary funkcjonalne otwarte gminy 

1) tereny lasów - (ZL); 

2) tereny rolne: 

 dolesień (ZLn), 

 zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-bagienne) …) (ZE); 

 rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (R), 

 rolne z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektrowni wiatrowych (R (w)); 

 rolne z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznych (R (f)); 

 rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych (Re); 

3) tereny wód otwartych – (WS). 
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Obszary funkcjonalne otwarte stanowią struktury kształtujące powiązania przyrodnicze gminy, pełniąc 

jednocześnie funkcje gospodarcze, estetyczne, turystyczno – wypoczynkowe i rekreacyjne. 

 
Zgodnie z zapisami Studium główne kierunki zmian i przekształceń terenów niezurbanizowanych wymagają 

realizacji w zagospodarowaniu przestrzennym poniższych ustaleń: 

 zakaz zabudowy (posadawiania obiektów kubaturowych) za wyjątkiem: 

 na terenach R (w) dopuszczenia lokalizacji urządzeń elektrowni wiatrowych pod warunkiem 

zachowania wskazanej na załączniku graficznym strefy ponadnormatywnego oddziaływania turbin 

wiatrowych - oddziaływanie na tereny sąsiednie musi zamykać sie w jej granicach, 

 na terenach R (f) dopuszczenia lokalizacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznych, 

 na terenach WS dopuszczenia zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, w 

szczególności budowę: przystani wodnych, portów jachtowych, pomostów, organizacje kąpielisk ; 

 realizacji infrastruktury technicznej i komunikacji, których lokalizacje uzależnia się od 

niezbędności dla obsługi miasta, gminy i rejonu, 

 zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego; 

 ochrona gruntów organicznych i o przewadze wysokich klas bonitacyjnych; 

 ochrona krajobrazu otwartego, zadrzewień śródpolnych i innych; 

 obowiązek kształtowania lokalnych powiązań przyrodniczych, zwłaszcza na terenach Re; 

 zagospodarowanie lasów zgodnie z planami urządzenia lub planami ochrony. 

 

TERENY FUNKCJONALNE ZAINWESTOWANE I ROZWOJOWE GMINY 

Funkcja podstawowa w rozumieniu Studium to funkcja, gdzie udział w zagospodarowaniu działki 

budowlanej w granicach terenu wynosi minimum 60% udziału powierzchni użytkowej. Funkcje uzupełniające 

stanowią maksymalnie 40% w udziale w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu. 

Wyłączone z podawanych parametrów są obiekty infrastruktury technicznej.  

Zamieszczono także podstawowe maksymalne wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, które 

będą uszczegóławiane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Określone wskaźniki dotyczą 

nowo kreowanego zagospodarowania i/lub zabudowy. W stosunku do terenów z istniejącą zabudową, które nie 

spełniają warunków jak poniżej Studium dopuszcza zachowanie wskaźników i parametrów zgodnie ze stanem 

istniejącym. Dla nowokreowanego zagospodarowania i/lub zabudowy określone wskaźniki są maksymalnymi 

dopuszczalnymi.  

Studium postuluje kształtowanie ekstensywności zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów 

funkcjonalnych na etapie sporządzania planów miejscowych. Zastrzega zarazem, że do czasu uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których nastąpi m.in. określenie zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, dla obiektów zabytkowych oraz obiektów położonych w strefach 

konserwatorskich obowiązują odstępstwa od określonych poniżej parametrów i wskaźników , które szczegółowo 

określą dyspozycje zawarte w opracowaniach branżowych dotyczących problematyki ochrony zabytków (np. 

gminnego programu opieki nad zabytkami, waloryzacji kulturowej miasta i gminy, itp.) lub w przypadku ich braku 

ustalenia wynikające z opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
Tereny zabudowy i infrastruktury technicznej 

Tereny zabudowy usług publicznych (UP)  

 funkcja podstawowa: usługi publiczne; 

 funkcja uzupełniająca: usługi nieuciążliwe, w tym kultury fizycznej, zieleń urządzona oraz 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacja; 
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 zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem mieszkań służbowych; 

 obowiązek zapewnienia dogodnej dostępności komunikacyjnej oraz odpowiedniej ilości miejsc 

postojowych w ich rejonie; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) dla obiektów usług publicznych - gabaryty i standardy oraz zagospodarowanie terenów usług 

publicznych należy kształtować indywidualnie w dostosowaniu do wielkości i rodzaju pełnionej funkcji. Zaleca się 

realizację jako budynków wolnostojących o formie architektonicznej stanowiącej dominantę przestrzenną z 

jednoczesnym zagospodarowaniem działek ich posadowienia zielenią urządzoną; 

2) dla obiektów usług nieuciążliwych i/lub mieszkalnictwa: 

 przynajmniej 30% terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej, 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej - 400 m ² na obszarze miasta i 600 m ² 

na obszarze gminy; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m (3 kondygnacje nadziemne w tym ostatnia jako 

poddaszowa) na obszarze miasta i 10 m (2 kondygnacje w tym ostatnia jako poddaszowa) na 

obszarze gminy, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do 

właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznym; 

 preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów kubaturowych do wysokości 

maksymalnej wyznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowych lub z udziałem zabudowy 

mieszkaniowej. 

 
Tereny zabudowy usługowej (U) 

 funkcja podstawowa: usługi nieuciążliwe (głównie komercyjne z dopuszczeniem działalności 

administracyjnej i biurowej); 

 funkcja uzupełniająca: zieleń urządzona oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem mieszkań służbowych; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) na obszarze miasta: 

 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – nie wymagana; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej - 400 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 17 m (4 kondygnacje naziemne), przy czym wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi; 

 preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów kubaturowych do wysokości 

maksymalnej wyznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowych lub z udziałem zabudowy 

mieszkaniowej. 
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2) na obszarze gminy: 

 przynajmniej 5% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej - 600 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m (3 kondygnacje naziemne), przy czym wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi  

 preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów kubaturowych do wysokości 

maksymalnej wyznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowych lub z udziałem zabudowy 

mieszkaniowej. 

 
Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących wymagać sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko (U-UU) 

 funkcja podstawowa: usługi nieuciążliwe i uciążliwe tj. mogące zawsze (z zastrzeżeniem jak niżej) 

lub potencjalnie oddziaływać na środowisko; 

 funkcja uzupełniająca: zieleń izolacyjna oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem mieszkań służbowych; 

 ewentualne uciążliwości muszą być ograniczone do granic działki/ek do której/ych posiada się 

tytuł prawny; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 15% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej 800 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi; 

preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów kubaturowych do wysokości 

maksymalnej wyznaczonej dla sąsiednich terenów mieszkaniowych lub z udziałem zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UM) 

 funkcja podstawowa: nieuciążliwe usługi komercyjne, w szczególności handlu, gastronomii, 

organizacji społecznych, zdrowia, kultury, nauki, obrotu finansowego, ubezpieczeń, łączności itp. 

oraz mieszkalnictwo; 

 funkcja uzupełniająca: usługi inne niż funkcji podstawowej, w tym usługi publiczne, zieleń 

urządzona (w tym publiczna) oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów 

urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja oraz inne funkcje uzupełniające bez których 

nie jest możliwe właściwe zagospodarowanie i użytkowanie tych terenów; 

 na obszarze miasta funkcję podstawową należy realizować jako zabudowę śródmiejską, wielo- 

lub jednorodzinną lub usługową; 

 na obszarze gminy funkcję podstawową należy realizować jako zabudowę usługową i/lub 

mieszkaniową jednorodzinną, przy czym dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 

zagrodowej; 
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 realizację funkcji podstawowych dopuszcza się w następujących formach: jako zabudowę 

mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i/lub usługową, przy czym w granicach jednostki 

funkcjonalnej powinna dominować funkcja usługowa lub powinna być zachowana względna 

równowaga funkcji usługowej i mieszkaniowej; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) na obszarze miasta: 

 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 20%, w przypadku lokalizacji samych usług - nie 

wymagana; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki - 250 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy – 17 m (4 kondygnacje naziemne), przy czym wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi; 

2) na obszarze gminy: 

 nie dotyczy. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (MU) 

 funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa oraz usługi nieuciążliwe komercyjne, w 

szczególności usługi handlu i gastronomii; 

 funkcja uzupełniająca: usługi inne niż funkcji podstawowej, w tym usługi publiczne, zieleń 

urządzona (w tym publiczna), tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja oraz inne 

funkcje uzupełniające bez których nie jest możliwe właściwe zagospodarowanie i użytkowanie 

tych terenów; 

 na obszarze miasta funkcję podstawową należy realizować jako zabudowę śródmiejską, wielo- 

lub jednorodzinną lub usługową; 

 na obszarze gminy funkcję podstawową należy realizować jako zabudowę jednorodzinną, 

usługową lub zagrodową; 

 realizację funkcji podstawowych dopuszcza się w następujących formach: jako zabudowę 

mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową, przy czym w granicach jednostki 

funkcjonalnej powinna dominować funkcja mieszkaniowa; 

 zabudowę funkcji podstawowych można realizować jako obiekty samoistne (jako osobny obiekt w 

granicach działki) lub współistniejące (w części budynku wiodącej funkcji) ; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, , z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) na obszarze miasta: 
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 przynajmniej 25% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny lub w przypadku braku 

możliwości zachowania tego warunku - 40% terenu funkcjonalnego; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki dla zabudowy mieszkaniowej: 350 m² dla 

zabudowy szeregowej, 500 m² dla zabudowy bliźniaczej, 750 m² dla wolnostojącej, dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i usługowej 600 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy śródmiejskiej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 17 m  

(4 kondygnacje naziemne, w tym ostatnia zalecana jako poddaszowa), przy czym wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznym; 

 maksymalnej wysokości zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i usługowej do 12 m (3 

kondygnacje naziemne, w tym ostatnia zalecana jako poddaszowa), przy czym wysokość obiektów i 

urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi; 

 preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów do wysokości maksymalnej 

wyznaczonej dla zabudowy zabytkowej; 

 przynajmniej 20% terenu jako teren służący osiedlowej rekreacji i wypoczynkowi (przy realizacji 

dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). 

2) na obszarze gminy: 

 przynajmniej 25% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej: 600 m² dla zabudowy bliźniaczej, 800 

m² dla wolnostojącej, dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej 1000 m²; nie przewiduje 

się możliwości lokalizacji nowej zabudowy szeregowej; 

 wysokości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej do 12 m (3 kondygnacje naziemne, w tym 

ostatnia zalecana jako poddaszowa), przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi; 

 preferuje się wprowadzenie ograniczenia wysokości obiektów do wysokości maksymalnej 

wyznaczonej dla zabudowy zabytkowej. 

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN) 

 funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

 funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa (dopuszczona jedynie na obszarze gminy), usługi 

zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciążliwe w tym usługi publiczne, zieleń 

urządzona, tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 dopuszcza się lokalizowanie małych domów mieszkalnych zawierających 4 - 8 lokali, 

 zabudowa wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa (dopuszczona jedynie na obszarze 

intensywnego zagospodarowania miasta) z dopuszczoną funkcją usług nieuciążliwych 

realizowanych w części budynku mieszkalnego lub jako osobny obiekt w granicach działki. Należy 

przyjąć, że dopuszczona funkcja usługowa powinna stanowić nie więcej niż 30% terenu 

zabudowanego lub powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) na obszarze miasta: 



 

 112 

 zabudowa wolnostojąca, bliźniacza i/lub szeregowa. 

 przynajmniej 30% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej dla zabudowy: szeregowej –  

250 m², bliźniaczej – 400 m², wolnostojącej – 600 m², przy czym zalecana powierzchnia działki 

wynosi 800 – 1000 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej do 12 m (3 kondygnacje naziemne), 

przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi. 

2) na obszarze gminy: 

 zabudowa wolnostojąca i/lub bliźniacza. 

 przynajmniej 50% terenu każdej działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej: dla zabudowy: bliźniaczej – 500 m², 

dla wolnostojącej 1000 m²; przy czym zalecana powierzchnia działki wynosi 2000 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 10 m (2 kondygnacje naziemne), przy czym wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi.  

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług (MN/MR) 

 funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami i/lub zabudowa zagrodowa; 

 funkcja uzupełniająca: usługi zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciążliwe, w 

tym usługi publiczne, zieleń urządzona, tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 dopuszcza się lokalizowanie małych domów mieszkalnych zawierających 4 - 8 lokali, 

 zabudowa wolnostojąca i/lub bliźniacza z dopuszczoną funkcją usług nieuciążliwych 

realizowanych w części budynku mieszkalnego lub jako osobny obiekt w granicach działki; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

Dla zabudowy zagrodowej: 

 przynajmniej 30% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki – 1000 m²; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m (zaleca się aby ostatnią kondygnację realizować jako 

poddaszową), przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego 

funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi.  

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jak dla terenów MN określonych przy ich opisach. 

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MW) 

 funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym małe domy mieszkalne 

zawierające 4 - 8 lokali, 
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 funkcja uzupełniająca: usługi komercyjne, w szczególności usługi handlu i gastronomii, usługi 

publiczne, zieleń publiczna, tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 zabudowę funkcji uzupełniającej można realizować w części budynku funkcji podstawowej lub 

jako osobny obiekt w granicach działki; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu poniższych wskazań: 

1) na obszarze miasta: 

 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 25%; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 20 m (5 kondygnacji), przy czym wysokość obiektów i 

urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi; 

 minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – nie określa się (zgodnie z 

potrzebami). 

2) na obszarze gminy: 

 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 30%; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 15 m (3 kondygnacje); przy czym wysokość obiektów i 

urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi; 

 minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – nie określa się (zgodnie z 

potrzebami). 

 
Tereny aktywności gospodarczej w tym zabudowy przemysłowej, produkcyjnej wysokiej i średniowysokiej, 

składów i magazynów  (AGw), Tereny aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej niskiej, składów i 

magazynów  (AGn), Tereny aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym 

(AGr) 

 funkcja podstawowa: działalność produkcyjna, usługowa (w tym usługi uciążliwe tj. mogące 

zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko), rzemieślnicza, wytwórcza oraz składy, 

magazyny, hurtownie, a także centra logistyczne, bazy transportowe, parki technologiczne i 

centra kongresowo-wystawiennicze; dla terenu lokalizacji Mo-Bruk S.A. (działki ew. 1112/1 i 

1112/3 obręb ewidencyjny Karsy) dopuszcza się termiczne i inne metody gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym komunalnymi, pod warunkiem 

zgodności z przepisami odrębnymi; 

 funkcja uzupełniająca: zieleń izolacyjna, zabudowa administracyjna, usługowa, socjalna i biurowa 

służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 za wyjątkiem mieszkań służbowych zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, przy czym 

zaleca się aby jej udział nie przekraczał 10 % powierzchni całkowitej zabudowy; 

 zabudowie mieszkaniowej należy zapewnić ochronę przed ewentualnymi uciążliwościami od 

istniejących bądź projektowanych obiektów mogących nieść takie uciążliwości; 

 dopuszcza się lokalizowanie: 
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 przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

pod warunkiem iż nie są one lokalizowane na obszarach potencjalnego zagrożenia 

powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat) oraz w strefie 

ochrony pośredniej ujęcia wody, 

 organizację baz transportowych pod warunkami jak wyżej, 

 realizację obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub półhurtową oraz 

sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, wielkogabarytowych, wymagających 

dużych powierzchni magazynowania i specjalnego transportu np. materiały budowlane, 

ogrodnicze, artykuły wyposażenia mieszkań itp.; 

 zakaz lokalizacji zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej;  

 obowiązek nasadzenia wysokiej i średniej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic bezpośrednio 

sąsiadujących z zabudową mieszkaniową lub z jej udziałem. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

1) na obszarze miasta: 

 przynajmniej 30% (dla części z dopuszczoną zabudową mieszkaniową służbową) i/lub 15% (dla 

zabudowy pozostałych funkcji) działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 maksymalnej wysokości zabudowy produkcyjnej, wytwórczej, magazynowej, składowej, i innych 

obiektów funkcji podstawowej do 17 m, za wyjątkiem części obiektów wymagających zwiększenia 

wysokości ze względów technologicznych; wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi; 

 maksymalna wysokość zabudowy administracyjnej, biurowej i innej funkcji uzupełniającej do 12 m. 

Wielkość nowowydzielanych działek do określenia w planach miejscowych, z zachowaniem zasady 

oszczędnego korzystania z gruntów przeznaczonych do zabudowy.  

2) na obszarze gminy: 

 przynajmniej 35% (dla części z dopuszczoną zabudową mieszkaniową służbową)) i/lub 20% (dla 

zabudowy pozostałych funkcji) działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 maksymalnej wysokości zabudowy przemysłowej produkcyjnej, wytwórczej, magazynowej, 

składowej, i innych obiektów funkcji podstawowej: 

 dla AGw do 30 m, za wyjątkiem części obiektów wymagających zwiększenia wysokości 

ze względów technologicznych; wysokość obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych 

do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi, których 

maksymalna wysokość nie może przekraczać 170 m; 

 dla AGn i AGr do 12 m, za wyjątkiem części obiektów wymagających zwiększenia 

wysokości ze względów technologicznych; wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami 

technicznymi; 

 maksymalna wysokość zabudowy administracyjnej, biurowej i innej funkcji uzupełniającej do 10 m. 

Wielkość nowowydzielanych działek do określenia w planach miejscowych, z zachowaniem zasady 

oszczędnego korzystania z gruntów przeznaczonych do zabudowy.  

 
Tereny składu materiałów wybuchowych (Pw) 

 funkcja podstawowa: skład materiałów wybuchowych;  
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 funkcja uzupełniająca: zieleń izolacyjna, obiekty służące obsłudze funkcji podstawowej oraz 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacja; 

 obowiązek zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 teren biologicznie czynny - nie wymagany; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m; 

 minimalna powierzchnia działki - nie określa się. 

 

Tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin (PE), Tereny unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

(PEo) 

 funkcja podstawowa: powierzchniowa eksploatacja kopalin; dla terenów PEo - funkcja 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

 funkcja uzupełniająca: w miarę potrzeb zabudowa służąca obsłudze funkcji podstawowej oraz 

obiekty i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności eksploatacyjnej i unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych;  

 nakaz stałego (podczas eksploatacji) utrzymywania stosownych zabezpieczeń, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

 nakaz rekultywacji terenu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

 zaleca się rekultywację terenu w kierunku wodno – leśnym; 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
Wskaźniki: 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy; 

 minimalna powierzchnia działek – zgodnie z potrzebami; 

 wysokość dopuszczonej zabudowy – do 7 m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń 

technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami 

technicznymi. 

 

Tereny obsługi technicznej (IT) 

 funkcja podstawowa: tereny infrastruktury technicznej – obiekty obsługi mieszkańców miasta, 

gminy i rejonu w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, oczyszczania ścieków 

itp. 

 funkcja uzupełniająca: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacja; 

 zakaz lokalizacji wszelkich obiektów nie związanych z funkcją obsługi technicznej i usług z nimi 

związanych; 

 dopuszczoną lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, warunkuje się ich niezbędnością dla obsługi technicznej. 

 

Wszystkie obiekty obsługi technicznej gminy, a w szczególności wodno-kanalizacyjne, 

energetyczne, ciepłownicze w tym obiekty kubaturowe i budowle lokalizowane na innych terenach 
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funkcjonalnych należy realizować zgodnie z opracowaniami dotyczącymi rozwoju infrastruktury 

technicznej. 

 

Wskaźniki: nie dotyczy, do indywidualnego kształtowania zgodnie z potrzebami 

 
 

Tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z usługami 

(KS/U), Tereny strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej (parkingi i/lub garaże buforowe) z zielenią 

izolacyjną (KS/ZI) 

 funkcja podstawowa: obsługa gminy w zakresie komunikacji samochodowej – stanowiska 

postojowe dla samochodów osobowych (parkingi i/lub garaże buforowe) z usługami; dla terenu 

oznaczonego symbolem KS/ZI funkcja zieleni urządzonej izolacyjnej; 

 funkcja uzupełniająca: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacja; dla terenu oznaczonego symbolem KS/U dodatkowo 

funkcja usług; 

 dopuszczona zabudowa usługowa na terenie KS/U nie powinna stanowić więcej niż 40% terenu 

funkcjonalnego (wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 

0.4); 

 tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 dla terenu KS/ZI przynajmniej 15% terenu funkcjonalnego lub działki budowlanej jako terenu 

biologicznie czynnego; dla terenu KS/U – nie wymagana; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej – 1000 m2; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi. 

 

Tereny strategicznych urządzeń kołowej komunikacji publicznej (dworzec autobusowy) z zabudową 

usługową (KT/U), 

 funkcja podstawowa: obsługa gminy w zakresie kołowej komunikacji publicznej - dworzec 

autobusowy; 

 funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa (usługi komercyjne), zieleń urządzona oraz niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunikacja; 

 dopuszcza się realizację funkcji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 

wielopoziomowym garażu naziemnym i/lub podziemnym;  

 realizację funkcji usługowych dopuszcza się jako zabudowę wolnostojącą lub w przypadku 

realizacji jej w obiekcie kubaturowym (garażu wielopoziomowym) wbudowaną w obiekt funkcji 

podstawowej; 

 zabudowa nie powinna stanowić więcej niż 40% terenu funkcjonalnego (wskaźnik powierzchni 

zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 0.4); 

 tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, 

 dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
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Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 5% terenu funkcjonalnego lub działki budowlanej jako terenu biologicznie czynnego; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej – 1000 m2; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi. 

 
Tereny zieleni urządzonej, wypoczynku i sportu 

Tereny zieleni ogrodów działkowych (ZD) 

 funkcja podstawowa: ogrody działkowe; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obszaru gminy i komunikacja; 

 dopuszcza się: 

 realizację obiektów związanych z funkcją terenu; 

 realizację boisk, placów gier i zabaw, ciągów spacerowych oraz zabudowy usługowej 

związanej z podstawową funkcją terenu; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 70% obszaru należy pozostawić jako teren biologicznie czynny; 

 zabudowa nie powinna być wyższa niż 4 m; 

 pozostałe wskaźniki i parametry - nie dotyczy. 

 

Tereny zieleni nieurządzonej i urządzonej: parków, skwerów i zieleńców (ZP) 

 funkcja podstawowa: zieleń urządzona , w tym o funkcji reprezentacyjnej i służącej rekreacji i 

wypoczynkowi; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów oraz obszaru gminy i komunikacja; 

 zakaz zmniejszania powierzchni parków i zieleńców, 

 zakaz zabudowy (realizacji obiektów kubaturowych); 

 dopuszcza się modernizację istniejących i realizację nowych obiektów o charakterze architektury 

ogrodowej; 

 dopuszczone obiekty należy realizować w ilości odpowiadającej skali terenu i/lub działki 

inwestycyjnej; 

 dla obiektów zabytkowych lub o wartościach kulturowych - obowiązek rewaloryzacji według 

wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych, przede wszystkim 

utrzymanie lub uczytelnienie kompozycji założeń, w tym poprzez ochronę i pielęgnację 

drzewostanu oraz zachowanie lub renowację obiektów architektury ogrodowej; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 
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Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 80% terenu jako teren biologicznie czynny, 

 powierzchnia działki – zgodnie ze stanem istniejącym, 

 wysokość dopuszczonych obiektów do 9 m. 

 

Tereny zieleni nieurządzonej i urządzonej z zabudową usługową (ZP/U) 

 funkcja podstawowa: zieleń urządzona , w tym o funkcji reprezentacyjnej i służącej rekreacji i 

wypoczynkowi oraz usługi nieuciążliwe, przede wszystkim związane z funkcją podstawową np. 

kultury, wypoczynku, sportu, w tym kultury fizycznej, rekreacji, gastronomii itp.; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów oraz obszaru gminy i komunikacja; 

 zabudowa nie powinna stanowić więcej niż 20% terenu funkcjonalnego lub działki geodezyjnej 

(wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 0.20); 

 zakaz zabudowy mieszkaniowej; 

 dopuszcza się modernizację istniejących i realizację nowych obiektów o charakterze architektury 

ogrodowej, 

 dopuszczone obiekty należy realizować w ilości odpowiadającej skali terenu i/lub działki 

inwestycyjnej; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 75% terenu jako teren biologicznie czynny, 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki 2500 m2, 

 wysokość dopuszczonych obiektów do 12m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi. 

 

Tereny usług sportu (US) 

 funkcja podstawowa: niekubaturowe usługi sportu, w tym kultury fizycznej; 

 funkcja uzupełniająca: inne niekubaturowe obiekty służące funkcji rekreacyjno-sportowej i 

wypoczynkowej, w tym kulturze fizycznej,  

 dopuszczone obiekty obsługi funkcji podstawowej, urządzenia infrastruktury technicznej 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów oraz obszaru gminy i komunikacja, z 

zastrzeżeniem ich realizacji w sposób zagrażający zinwentaryzowanym siedliskom, gatunkom 

oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną; 

 dopuszczona zabudowa nie powinna stanowić więcej niż 20% terenu funkcjonalnego lub działki 

geodezyjnej (wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu funkcjonalnego lub działki 

0.20); 

 zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej nie związanej z funkcją terenu; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 
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Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 80% terenu jako teren biologicznie czynny, 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki – nie określa się – w/g potrzeb, 

 wysokość dopuszczonych obiektów do 10m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się wymaganiami technicznymi. 

 
Tereny cmentarzy (ZC) 

 funkcja podstawowa: cmentarz (zieleń cmentarna); 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania tych terenów oraz obszaru gminy i komunikacja; 

 dopuszcza się zabudowę związaną z podstawową funkcją terenu (kaplice) oraz obiekty o 

charakterze architektury ogrodowej, w tym związaną z funkcją komunikacyjną (schody, ścieżki) a 

także ogrodzenia; 

 dla obiektów zabytkowych lub o wartościach kulturowych - obowiązek rewaloryzacji według 

wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych przede wszystkim 

utrzymanie lub uczytelnienie kompozycji, w tym poprzez ochronę i pielęgnację drzewostanu oraz 

zachowanie lub renowację obiektów architektury cmentarnej; 

 dla cmentarzy czynnych obowiązek utrzymania stref sanitarnych - zabrania się lokalizowania 

wszelkiej nowej zabudowy mieszkalnej, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów 

przechowujących żywność oraz studzien służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych 

i potrzeb gospodarczych w odległości do 50 m wokół cmentarzy dla zabudowy uzbrojonej w 

wodociąg oraz do 150 m wokół cmentarzy dla pozostałej zabudowy, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 

 
Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%; 

 powierzchnia działki – zgodnie ze stanem istniejącym, 

 wysokość dopuszczonych obiektów: 

 dla cmentarzy zabytkowych – w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

 dla pozostałych cmentarzy do 12m, przy czym wysokość obiektów i urządzeń 

technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznymi. 

 
Tereny zieleni izolacyjnej (ZI) 

 funkcja podstawowa: zieleń o funkcji izolacyjnej; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obszaru gminy i komunikacja; 

 zakaz zabudowy (realizacji obiektów kubaturowych); 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w 

szczególności infrastruktury technicznej i dróg. 
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Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - przynajmniej 80% terenu; 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej – nie określa się. 

 
Tereny komunikacji kołowej i pieszo - kołowej 

Tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego/drogi ekspresowej (GP/S), 

Tereny dróg publicznych klasy głównej (G), 

Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (Z), 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej (L/D), 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D), 

Place publiczne (KP) 

 funkcja podstawowa: transport drogowy, drogi publiczne; ciągi piesze i/lub pieszo – jezdne, place 

publiczne; 

 funkcja uzupełniająca: obiekty i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej, w szczególności 

wyposażenia technicznego dróg oraz infrastruktura techniczna nie związana z drogą; 

 zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z funkcją podstawową; 

 lokalizację wszelkich obiektów w tym szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 

obiektów mogących pogorszyć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 

niezbędnością dla transportu drogowego. 

 
Tereny komunikacji kolejowej (KK) 

 funkcja podstawowa: transport kolejowy, 

 funkcja uzupełniająca: usługi, obiekty i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej oraz 

infrastruktura techniczna nie związana z terenami kolei; 

 zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem mieszkań służbowych; 

 lokalizację wszelkich obiektów w tym szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz 

obiektów mogących pogorszyć funkcjonowanie środowiska naturalnego warunkuje się ich 

niezbędnością dla transportu kolejowego. 

 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu dla dopuszczonej zabudowy: 

 przynajmniej 30% terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej, 

 minimalnej powierzchni nowowydzielanej działki budowlanej - 600 m ², z zachowaniem zasady 

oszczędnego korzystania z gruntów przeznaczonych do zabudowy; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m (3 kondygnacje nadziemne), przy czym  wysokość 

obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu warunkuje się 

wymaganiami technicznym. 

 

TERENY FUNKCJONALNE OTWARTE 

 
Tereny lasów (ZL) 

 funkcja podstawowa: las; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; urządzenia infrastruktury 

technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, drogi, urządzenia i 

obiekty służące funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej, w tym kulturze fizycznej; 
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 dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i dróg; dopuszczona lokalizacja infrastruktury 

technicznej, za wyjątkiem terenów pod liniami energetycznymi, będzie wymagała uzyskania 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

 poza terenami górniczymi oraz poza obrębami geodezyjnym Potok Kolonia i Potok Wieś 

dopuszcza się realizację zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych 

 poza terenami górniczymi oraz poza obrębami geodezyjnym Potok Kolonia i Potok Wieś 

dopuszcza się wprowadzenie zagospodarowania rekreacyjnego tj. leśne ścieżki przyrodnicze, 

trasy rowerowe, urządzenia turystyczne, parkingi leśne itp. z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji 

w sposób zagrażający siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego oraz infrastruktury 

technicznej i dróg. 

 

Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

zabudowa wolnostojąca na działkach leśnych. 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

 przynajmniej 65% terenu działki budowlanej jako teren biologicznie czynny; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 10,0 m (2 kondygnacje nadziemne; zaleca się aby ostatnią 

kondygnację realizować jako poddaszową), 

 minimalna odległość zabudowy od granicy lasów - 12 m.  
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Tereny rolne 

Tereny dolesień (ZLn) 

 funkcja podstawowa: dolesiania; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, w tym 

obszarów i terenów funkcjonalnych wskazanych w studium, a także urządzenia i obiekty służące 

funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej; 

 zakaz zabudowy (lokalizowania budynków); 

 poza terenami górniczymi oraz poza obrębami geodezyjnym Potok Kolonia i Potok Wieś 

dopuszczenie wykorzystania turystycznego z zastrzeżeniem zakazu wykorzystania w sposób 

zagrażający siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną; 

 zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem obiektów celu publicznego oraz 

infrastruktury technicznej i dróg. 

Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy. 

 

Tereny zieleni naturalnej nieleśnej (ZE),  

 funkcja podstawowa: zieleń naturalna nieleśna; 

 funkcja uzupełniająca: naturalne lasy; 

 dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i dróg; 

 obowiązek pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu; 

 zakaz zabudowy (lokalizowania budynków); 

 dopuszcza się wprowadzanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, w szczególności 

budowę: przystani wodnych, portów jachtowych, pomostów, organizację kąpielisk, z 

zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający siedliskom, gatunkom oraz siedliskom 

tych gatunków, objętych objętym ochroną; 

 gospodarowanie musi być podporządkowane priorytetowi ochrony siedlisk i gatunków oraz 

zgodne z przepisami odrębnymi; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko może być wymagane lub jest obligatoryjne (w rozumieniu przepisów odrębnych), z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego, infrastruktury technicznej i dróg. 

 
Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy. 

 
Tereny rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (R), Tereny rolne z 

dopuszczeniem lokalizacji  urządzeń elektrowni wiatrowych R(w), Tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji  

urządzeń elektrowni fotowoltaicznych R(f) 

 funkcja podstawowa: rolnictwo intensywne;  

 funkcja uzupełniająca: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, w tym 

obszarów i terenów funkcjonalnych wskazanych w studium, a także urządzenia i obiekty służące 

funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej; 
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 zakaz zabudowy (lokalizowania budynków), z zastrzeżeniem dopuszczenia poza terenami 

górniczymi oraz poza obrębami geodezyjnym Potok Kolonia i Potok Wieś 

1) adaptacji zabudowy istniejącej, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy z warunkami 

szczegółowymi określonymi w planach miejscowych  

2) zabudowy dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych, 

 dla terenów rolnych (R) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i instalacji 

wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, 

 dla terenów oznaczonych symbolem R(w) dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i 

instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, pod warunkiem zachowania 

wskazanej na załączniku graficznym strefy ponadnormatywnego oddziaływania turbin wiatrowych 

- oddziaływanie na tereny sąsiednie musi zamykać się w jej granicach, 

 dla terenów oznaczonych symbolem R (f) dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i instalacji 

wykorzystujących promienie słoneczne do produkcji energii (planowana lokalizacja farm 

fotowoltaicznych), pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych, w szczególności dla obszaru 

byłego składowiska odpadów w Julianowie; 

 poza terenami górniczymi oraz poza obrębami geodezyjnym Potok Kolonia i Potok Wieś dla 

terenów rolnych (R) dopuszczenie wykorzystania turystycznego oraz  zalesienia gruntów o 

bonitacji gleb kl. V i niższej, z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający 

siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, , z wyłączeniem obiektów celu publicznego,  infrastruktury 

technicznej i dróg,urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii na terenie 

R(w) oraz obiektów, urządzeń i instalacji wykorzystujących promienie słoneczne do produkcji 

energii (planowana lokalizacja farm fotowoltaicznych) na terenie R(f). 

 
Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

1) dla funkcji terenów rolnych - nie dotyczy; 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu: 

2) dla funkcji terenów R(w) dopuszczenia lokalizacji urządzeń elektrowni wiatrowych: 

 teren biologicznie czynny - nie wymagana; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 180 m, 

 minimalna odległość posadawiania obiektów od granicy lasów - 250 m; 

 minimalna powierzchnia działki - nie określa się.  

3) dla funkcji terenów R(f) dopuszczenia lokalizacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznych: 

 teren biologicznie czynny - nie wymagana; 

 maksymalnej wysokości zabudowy do 4 m, 

 minimalna odległość posadawiania obiektów od granicy lasów - 250 m; 

 minimalna powierzchnia działki - nie określa się.  

 

Tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych (Re) 

 funkcja podstawowa: rolnictwo ekstensywne; 

 funkcja uzupełniająca: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia 

infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, w tym 

obszarów i terenów funkcjonalnych wskazanych w studium, a także urządzenia i obiekty służące 

funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej, w szczególności ścieżki piesze, ścieżki dydaktyczne, 
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miejsca odpoczynku i punkty widokowe, z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób 

zagrażający siedliskom, gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną; 

 zakaz zabudowy (lokalizowania budynków); 

 dopuszczenie zalesienia gruntów o bonitacji gleb kl. V i niższej; 

 dopuszczenie ograniczonego wykorzystania turystycznego – szlaki, ścieżki itp. 

 obowiązek racjonalnego gospodarowania na terenach trwałych użytków zielonych, pełniących 

istotną rolę w zachowaniu funkcji ekologicznych w całości systemu przyrodniczego miasta i 

gminy; 

 zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego 

oraz  infrastruktury technicznej i dróg. 

 

Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy. 

 
Tereny wód otwartych – (WS) 

 funkcja podstawowa: wody powierzchniowe; 

 zagospodarowanie tych terenów może polegać na powszechnym, zwykłym lub szczególnym 

korzystaniu z wód; 

 na terenach wód powierzchniowych stojących dopuszcza się wprowadzanie zagospodarowania 

turystycznego w szczególności budowę: przystani wodnych, portów jachtowych, pomostów, 

organizacje kąpielisk, z zastrzeżeniem zakazu ich realizacji w sposób zagrażający siedliskom, 

gatunkom oraz siedliskom tych gatunków, objętych ochroną, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego 

oraz  infrastruktury technicznej i dróg. 

 
Wskaźniki dla zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych: 

nie dotyczy. 

 

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Podstawowym przeznaczeniem dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest użytkowanie rolnicze 

pod uprawy polowe, łąki i pastwiska oraz sady. 

 
W zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyrazem polityki przestrzennej są następujące 

kierunki i zasady: 

 ochrona gruntów rolnych I, II, III klasy bonitacji oraz gleb pochodzenia organicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem zwartych kompleksów, leżących poza terenami zainwestowanymi i 

rozwojowymi, 

 zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu terenów łąk i pastwisk w obszarze doliny Wisły i 

pozostałych cieków i zbiorników wodnych, w szczególności na terenach podmokłych, 

 zachowanie charakteru elementów składających się na rolniczą przestrzeń produkcyjną w tym na 

krajobraz rolniczy, 

 na obszarach Re (rolnictwa ekstensywnego) zaleca się zachowanie i wprowadzanie nowej zieleni 

śródpolnej w sąsiedztwie cieków, celem eliminacji źródeł powierzchniowego zanieczyszczania 

wód powierzchniowych i podziemnych, jakimi może być intensywne nawożenie i uprawa ziemi, 
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 kształtowanie zieleń śródpolnej powinno być oparte o gatunki rodzime. 

 
W zakresie kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej wyrazem polityki przestrzennej są następujące 

kierunki i zasady: 

 maksymalna ochrona i utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu gruntów leśnych, z uwagi na 

ich znaczenie ochronne, ekologiczne i gospodarcze, 

 dopuszcza się zwiększenie areału gruntów leśnych oraz wzrost udziału lasów o funkcji ochronnej,  

 zwiększanie areału gruntów leśnych powinno w szczególności dotyczyć terenów przyległych do 

istniejących kompleksów leśnych i gruntów Lz, V i VI klas bonitacyjnych oraz gruntów IV klasy 

bonitacyjnej jeśli areał przeznaczony do zalesienia nie przekracza 10 arów lub jest gruntem 

zdegradowanym, 

 zalesianie gruntów na terenie gminy winno być zgodne z operatem granicy polno-leśnej, w którym 

należy wskazać miejsca i kolejność zalesień, 

 na terenie lasów dopuszcza się rozwój funkcji rekreacyjnych na warunkach określonych w 

przepisach odrębnych. 

 
Gospodarkę leśną winno się prowadzić na warunkach określonych w planach urządzeniowych lasów (Plan 

Urządzenia Gospodarstwa Leśnego, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski).  

 

 

6.5. PRZEWIDYWANY WPŁYW ORAZ ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

USTALEŃ STUDIUM 

6.5.1. ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII TERENÓW 

Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe rozpoznane w części uwarunkowań Projektu Zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów oraz zmiany z 

zagospodarowaniu przestrzennym, ich wielkość i sąsiedztwo, określono 8 grup terenów o podobnych 

uwarunkowaniach wejściowych i kategorii funkcjonalnej. Są to: 

 Grupa 1 – Wielofunkcyjne tereny w obrębie centrum miasta 

 Grupa 2 – Wielofunkcyjne tereny zabudowy z dominującym udziałem kategorii MN/MR, o większej, 

zwartej powierzchni (układ płatowy) 

 Grupa 3 – Tereny kategorii MN/MR o charakterze ulicowym położone w terenach otwartych 

 Grupa 4 – Tereny kategorii MN/MR o charakterze ulicowym położone w sąsiedztwie lasów  

 Grupa 5 – Niewielkie powierzchniowo obszary różnych kategorii przeznaczenia terenu, położone na 

terenach otwartych lub w sąsiedztwie lasów 

 Grupa 6 – Tereny aktywności gospodarczej AGw, AGn i AGr, głównie o dużej powierzchni 

 Grupa 7 – Tereny powierzchniowej eksploatacji, unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 

składowania materiałów wybuchowych na potrzeby wydobycia 

 Grupa 8 –  Tereny infrastruktury technicznej, tereny komunikacji drogowej i kolejowej, obszary 

lokalizacji siłowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych. 

 
Art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2008r. Nr 199, poz. 1227) wśród ocen i analiz nakazuje określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania 

na środowisko ustaleń analizowanego dokumentu (w tym przypadku Studium), w szczególności na: 

różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi elementami środowiska i 

między oddziaływaniami na te elementy. W opisie uwzględniono przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym 
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bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe, pozytywne i negatywne. Wpływ na wymienione komponenty środowiska ma różnego rodzaju 

oddziaływanie, związane głównie z formą zagospodarowania terenu.  

 

 
elementy podlegające  
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Wprowadzenie gazów i pyłów do 
powietrza 

 X X X X X  X  
 X  X X 

Wytwarzanie odpadów X    X X X  X      

Wprowadzanie ścieków do wody i do 
ziemi 

X  X X X X X   
     

Wykorzystanie zasobów środowiska X  X X   X   X  X   

Zanieczyszczenie gleby i ziemi    X X X X  X      

Zmiany rzeźby     X X   X X  X   

Emitowanie hałasu X X X X           

Emitowanie pól elektromagnetycznych X X X X           

Ryzyko wystąpienia awarii X X X X X X X X X X    X 

źródło: matryca opracowana przez mgr inż. arch. kraj. Hannę Czajkowską, uzupełniona o wyszczególnione w 
ustawie elementy środowiska 

 

Wpływ jaki wywiera rodzaj i charakter wprowadzanej zabudowy na komponenty środowiska wymienione w 

ustawie oraz uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej analizy, określono dla poszczególnych grup 

obszarów. 

 



 

 

TERENY ZURBANIZOWANE 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

 

Grupa: 
 

Znaczące  
oddziaływanie  
na: 

1. Wielofunkcyjne tereny w obrębie centrum 
miasta 

2. Wielofunkcyjne tereny zabudowy z 
dominującym udziałem kategorii MN/MR, o 
większej, zwartej powierzchni (układ płatowy) 
(Lasocin, Gliniany, Janików, Janikowice, 
Wyszmontów, Sobótka, Zakościele…) 

3. Tereny kategorii MN/MR o charakterze 
ulicowym położone w terenach otwartych 
(Przybysławice, Suchodółka, Zawada, Gościniec, 
Orzechówka, Śródborze, Karsy, Czachów, Bałtów, 
Dąbno, Biedrzychów…) 

4. Tereny kategorii MN/MR o charakterze 
ulicowym położone w sąsiedztwie lasów 
(Szymanówka, Sobów, Stróża…) 

różnorodność 
biologiczną

29
 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W chwili obecnej teren jest w przeważającej części 
zainwestowany.  
 
Po zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania na 
terenach aktualnie otwartych udział powierzchni biologicznie 
czynnej znacznie zmaleje (Studium przewiduje minimalny 20-
30% udział powierzchni biologicznie czynnej). Zmieni się skład 
gatunkowy występujących w ich obrębie roślin (w mniejszym 
stopniu zwierząt). Należy się spodziewać zwiększonego 
udziału gatunków introdukowanych. W obrębie powierzchni 
biologicznie czynnej znajdują się tereny reprezentacyjne, 
związane m.in. ze sprzedażą lub lokalizacją biur.  
 
Tereny zdegradowane, niepielęgnowane porasta roślinność 
ruderalna. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W chwili obecnej tereny te są w dużej mierze 
zainwestowane – wprowadzana zabudowa uzupełnia lub 
przylega do terenów już zainwestowanych. Na 
przekształcanych terenach aktualnie występuje roślinność 
półnaturalna łąk i pastwisk oraz zbiorowiska segetalne i 
ruderalne towarzyszące uprawom polowym. 
 
Po zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania terenu 
obecna roślinność ulegnie znacznemu przekształceniu. W 
projekcie Studium dla terenów kategorii MN/MR dokument 
ustala minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w 
wysokości 30%. Udział w tych terenach mają nasadzenia 
reprezentacyjne, towarzyszące domom mieszkalnym (ogrody i 
przedogródki. Wpływa to na zwiększenie udziału gatunków 
introdukowanych. Wzbogaceniu ulega różnorodność 
gatunkowa, ograniczając jednak różnorodność ekosystemów. 
 
Tereny zdegradowane, niepielęgnowane, sąsiadujące z 
drogami porasta roślinność ruderalna. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W chwili obecnej obszary te są w dużej części 
użytkowane rolniczo (w mniejszym stopniu są to tereny 
zabudowane z lukami w zabudowie – np. Karsy i Czachów)  a 
występująca w ich obrębie roślinność to głównie zbiorowiska 
segetalne i ruderalne towarzyszące uprawom polowym. W 
obrębie terenów odłogowanych lub wykorzystywanych jako 
użytki zielone występują zbiorowiska łąk i pastwisk o 
zwiększonym udziale ziół. Wzdłuż dróg, w sąsiedztwie placów 
i terenów zdegradowanych występują zbiorowiska roślinności 
ruderalnej. 
W obrębie przydomowych ogrodów zwiększa się udział 
gatunków introdukowanych (zarówno obcego pochodzenia jak 
i niezgodne z siedliskiem), wzbogacając różnorodność 
gatunkową, ograniczając jednak różnorodność ekosystemów.  
Po zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania terenu 
obecna roślinność ulegnie przekształceniu – miejsce terenów 
otwartych i roślinności towarzyszącej zajmą tereny utwardzone 
z 30% minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej. 
Na obszarach tych zanikają gatunki wrażliwe (rzadkie, 
podlegające ochronie) oraz zwiększy się udział gatunków 
introdukowanych. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W chwili obecnej wyznaczone obszary są w dużej 
części użytkowane rolniczo a występująca w ich obrębie 
roślinność to głównie zbiorowiska segetalne i ruderalne 
towarzyszące uprawom polowym. W obrębie terenów 
odłogowanych lub wykorzystywanych jako użytki zielone 
występują zbiorowiska łąk i pastwisk o zwiększonym udziale 
ziół. W bezpośrednim sąsiedztwie występują półnaturalne 
zbiorowiska leśne, wpływające na skład gatunkowy roślinności 
w obrębie wyznaczonych terenów. W nasadzeniach 
przydomowych dominują gatunki introdukowane (zarówno 
obcego pochodzenia jak i niezgodne z siedliskiem), , 
wzbogacając różnorodność gatunkową, ograniczając jednak 
różnorodność ekosystemów. Introdukowane gatunki mogą 
migrować na obszary roślinności półnaturalnej (głównie jako 
samosiewy, w drugiej kolejności jako krzyżówki z gatunkami 
rodzimymi). W skrajnych przypadkach mogą wypierać niektóre 
gatunki krajowe. 
 
Po zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania 
istniejąca zabudowa zostanie uzupełniona w miejscach luk. 
Zwiększy się udział roślinności obcego pochodzenia i 
zagrożenia z nią związane. 

ludzi 

Mieszkańcy narażeni są na uciążliwości odkomunikacyjne, 
związane ze zwiększonym ruchem pojazdów, głównie w 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 79 oraz drogi wojewódzkiej (ruch 
tranzytowy). Są to emisje zanieczyszczeń (tlenek węgla, tlenki 
azotu, metale ciężkie), hałas oraz wibracje. Przy dłuższej 
ekspozycji na negatywne oddziaływanie terenów 
komunikacyjnych u mieszkańców mogą pojawić się bóle głowy 
i nudności. W chwili obecnej ruch pojazdów na terenie miasta i 
jego obwodnicy jest duży, ulegnie zmianie po realizacji 
przewidzianych inwestycji drogowych odsuwających ruch 
tranzytowy od miasta (przebudowa drogi krajowej 74 wraz ze 
zmianą przebiegu oraz realizacja obwodnicy Ożarowa).  
Lokalnie mieszkańcy narażeni są na hałas produkcyjny 
związany z prowadzoną działalnością na terenach usługowych 
w obrębie miasta. Uciążliwość ma charakter lokalny i 
ograniczony czasowo. 
Na terenie miasta występują ciągle lokalne kotłownie oraz 
pojedyncze źródła emisji (domowe paleniska), niekorzystnie 
wpływające na mieszkańców głównie w okresie zimowym, gdy 
wzrasta poziom emisji niskiej. Przy utrudnionym 
przewietrzaniu w sąsiedztwie kotłowni uciążliwość emisji 

Wprowadzana zabudowa ma na celu uzupełnienie już 
istniejącej i wytworzenie zwartej struktury stanowiącej centrum 
wsi. Przewidziane zagospodarowane nie wykazuje 
negatywnego oddziaływania na ludzi. Mieszkańcy narażeni są 
na hałas, zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek węgla, 
tlenki azotu, metale ciężkie) i wibracje (w sąsiedztwie dróg lub 
drobnych zakładów produkcyjnych). Przy dłuższej ekspozycji 
na negatywne oddziaływanie terenów komunikacyjnych u 
mieszkańców mogą pojawić się bóle głowy i nudności.  
Obecność w ramach jednej kategorii zabudowy mieszkaniowej 
i funkcji zagrodowej może sprzyjać konfliktom ze względu na 
uciążliwości zapachowe związane z posiadaniem i/lub 
hodowlą zwierząt gospodarskich oraz prowadzoną uprawą roli 
(hałas maszyn rolniczych o wczesnych godzinach, 
uciążliwości zapachowe nawozów naturalnych). 
Obszary tej grupy nie posiadają zbiorowej sieci ciepłowniczej. 
Brak zorganizowanego systemu grzewczego stwarza 
konieczność instalacji pojedynczych źródeł ciepła, co wpływa 
na wzrost emisji zanieczyszczeń w okresie zimowym, 
negatywnie wpływając na mieszkańców. Oddziaływanie ma 
charakter przejściowy. Przy utrudnionym przewietrzaniu 

Wyznaczone obszary położone są w obrębie terenów 
otwartych i charakteryzuje je dość luźna zabudowa. 
Mieszkańcy obszarów położonych przy drogach narażeni są 
na zwiększoną emisję hałasu, wibracje oraz zanieczyszczenia 
powietrza. Wpływ dróg zależy od natężenia ruchu – 
najbardziej uciążliwe jest sąsiedztwo dróg krajowych, w 
dalszej kolejności wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 
wyniku realizacji przewidzianego zagospodarowania 
(dogęszczenie istniejącej zabudowy) zwiększy się liczba 
mieszkańców narażonych na uciążliwości odkomunikacyjne.  
Obecność w ramach jednej kategorii zabudowy mieszkaniowej 
i funkcji zagrodowej może sprzyjać konfliktom ze względu na 
uciążliwości zapachowe związane z posiadaniem i/lub 
hodowlą zwierząt gospodarskich oraz prowadzoną uprawą roli 
(hałas maszyn rolniczych o wczesnych godzinach, 
uciążliwości zapachowe nawozów naturalnych). 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
kategorii MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług 
nieuciążliwych. Nie będą tu występowały większe źródła 
zanieczyszczeń mogące wpływać na mieszkańców terenu i 
obszarów sąsiednich. Uciążliwości (głównie hałas) mogą 

Tereny te są częściowo zainwestowane. Zdecydowanie 
korzystnym dla ludzi jest sąsiedztwo lasów, wpływające na 
samopoczucie ludzi oraz stan aerosanitarny powietrza w 
obrębie terenów zamieszkanych.  
Obecność w ramach jednej kategorii zabudowy mieszkaniowej 
i funkcji zagrodowej może sprzyjać konfliktom ze względu na 
uciążliwości zapachowe związane z posiadaniem i/lub 
hodowlą zwierząt gospodarskich oraz prowadzoną uprawą roli 
(hałas maszyn rolniczych o wczesnych godzinach, 
uciążliwości zapachowe nawozów naturalnych). 
W okresie zimowym zwiększa się udział emisji niskiej. W chwili 
obecnej luźna zabudowa sprzyja łatwemu przewietrzaniu oraz 
zmniejsza oddziaływanie na sąsiednie domostwa. 
Dogęszczenie zabudowy zwiększy ilość źródeł emisji co przy 
ograniczonej możliwości przewietrzania zwiększy okres 
oddziaływania na sąsiednie domostwa i utrzymywanie się 
zanieczyszczeń nad obszarem zainwestowanym. 
Zanieczyszczenie to jest sezonowe, o ograniczonym zasięgu i 
ustaje po pewnym czasie. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 

                                                 
29 Przez różnorodność biologiczną rozumie się różnorodność gatunkową i siedliskową oraz liczebność gatunków. 
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niskiej może się utrzymywać przez wiele godzin, migrując 
przez kolejne tereny mieszkaniowe. Minimalizować negatywne 
oddziaływanie można poprzez modernizacje kotłów i kotłowni, 
stosowanie czystszych paliw oraz rozwój sieci ciepłowniczej. 
Zagospodarowanie obszarów centrum miasta (z 
uwzględnieniem pielęgnacji elementów historycznych) wpłynie 
pozytywnie na krajobraz wizualny, jego percepcję przez 
mieszkańców i tym samym ich samopoczucie. 
 
Zgodnie z zapisami projektu zmiany Studium nie przewiduje 
możliwości lokalizacji obiektów usług mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na mieszkańców terenu i obszarów sąsiednich. Zagrożenie dla 
ludzi niesie ze sobą transport substancji niebezpiecznych i 
związana z nim możliwość wystąpienia awarii. 

uciążliwość emisji niskiej może się utrzymywać przez wiele 
godzin po zakończeniu spalania, migrując przez kolejne tereny 
zamieszkane. Minimalizować negatywne oddziaływanie 
można poprzez modernizacje kotłów i palenisk oraz 
stosowanie czystszych paliw. Część miejscowości 
podłączonych jest do rozbiorczej sieci gazowej (Janików, 
Jankowice, Sobótka, Śmiłów, Wyszmontów), umożliwiającą 
łatwiejsze stosowanie systemów grzewczych opartych o gaz 
ziemny. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje się lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.  Uciążliwości 
mogą dotyczyć np. hałasu z pomniejszych zakładów 
produkcyjnych lub warsztatów. Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko w obrębie terenów AG, 
występujących również w obrębie miejscowości przynależnych 
do tej grupy. W sąsiedztwie terenów AG (np. Lasocin, 
Gliniany, Wyszmontów, Śmiłów) ludzie narażeni są na emisji 
zanieczyszczeń oraz możliwości wystąpienia awarii. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w projektowanym obiekcie. 

towarzyszyć pomniejszym zakładom produkcyjnym oraz 
terenom bezpośrednio przyległym do obszarów aktywności 
gospodarczej (np. Przybysławice, Bałtówka). W sąsiedztwie 
terenów AG ludzie narażeni są na emisji zanieczyszczeń oraz 
możliwości wystąpienia awarii. Dokładne oddziaływanie zależy 
od rodzaju prowadzonej działalności / stosowanych technologii 
w projektowanym obiekcie. 
Osobną uciążliwością dla mieszkańców terenów w obrębie 
Śródborza jest sąsiedztwo terenów powierzchniowej 
eksploatacji kopalin. Negatywne oddziaływanie na ludzi 
dotyczy hałasu oraz pylenia (związanego z pracami 
prowadzonymi przy wydobyciu) i dotyczy terenów 
bezpośrednio przyległych. Oddziaływanie jest czasowe, 
ogranicza się do godzin pracy zakładu i ustanie w momencie 
zakończenia wydobycia i przeprowadzenia rekultywacji. 
 
W okresie zimowym zwiększa się udział emisji niskiej. W chwili 
obecnej luźna zabudowa sprzyja łatwemu przewietrzaniu oraz 
zmniejsza oddziaływanie na sąsiednie domostwa. 
Dogęszczenie zabudowy zwiększy ilość źródeł emisji oraz 
oddziaływanie na sąsiednie domostwa. Ze względu na 
charakter zabudowy (zabudowa ulicowa w sąsiedztwie 
terenów otwartych z roślinnością niską, gdzie przewietrzanie 
nie jest utrudnione) oddziaływanie to nie będzie znaczące (ma 
mały zasięg  i szybko ustaje). Część z miejscowości posiada 
rozdzielczą sieć gazowniczą (Karsy, Przybysławice, Bałtów…), 
umożliwiającą łatwiejsze stosowanie systemów grzewczych 
opartych o gaz ziemny. 

jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na mieszkańców terenu i obszarów sąsiednich.  

zwierzęta 

Wyznaczone obszary zlokalizowane są na terenach 
zurbanizowanych miasta. Występujące na tych terenach 
zwierzęta związane są ze środowiskiem miejskim i 
domostwami ludzkimi, jak ptaki, gryzonie i zwierzęta 
bezpańskie. W zachodniej części, w sąsiedztwie ogrodów 
działkowych a dalej kompleksu leśnego, pojawiają się gatunki 
dzikie, nie związane ściśle ze środowiskiem miejskim.  
Zwierzęta na obszarach tych narażone są na występowanie 
hałasu oraz emisje zanieczyszczeń ze spalania paliw 
(komunikacyjne oraz emisja niska). Miasto ze względu na swój 
rozmiar stanowi barierę migracyjną. 
 
W obrębie wyznaczonych obszarów nie przewiduje się 
możliwości lokalizacji obiektów usług mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na zwierzęta występujące na tym terenie i obszarach 
sąsiednich. Zagrożenie dla zwierząt niesie ze sobą transport 
substancji niebezpiecznych i związana z nim możliwość 
wystąpienia awarii. 

Wyznaczone obszary są w dużej części terenami 
zurbanizowanymi. Zwiększa się udział terenów 
zainwestowanych poprzez zmianę przeznaczenia terenów 
bezpośrednio przyległych. Występujące na tych terenach 
zwierzęta związane są z domostwami ludzkimi oraz 
sąsiedztwem zabudowy zagrodowej: jak ptaki, gryzonie, 
drobni drapieżcy, zwierzęta bezpańskie i zwierzęta 
gospodarskie. 
Zwierzęta narażone są na występowanie hałasu oraz emisje 
zanieczyszczeń ze spalania paliw (komunikacyjne oraz w 
emisję niską). Oddziaływanie emisji niskiej jest przejściowe i 
sezonowe. Przy utrudnionym przewietrzaniu uciążliwość emisji 
niskiej może się utrzymywać przez wiele godzin po 
zakończeniu spalania, migrując przez kolejne tereny 
zamieszkane, wpływając na zwierzęta przebywające na tych 
terenach. Wprowadzenie nowej zabudowy wpłynie na wzrost 
pojedynczych źródeł emisji niskiej. 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje się lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.  Studium 
dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie 
terenów AG, występujących również w obrębie miejscowości 
przynależnych do tej grupy. W sąsiedztwie terenów AG (np. 
Lasocin, Gliniany, Wyszmontów, Śmiłów) zwierzęta narażone 
są na emisję zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody 
pośrednio wpływając na faunę oraz możliwości wystąpienia 
awarii. Dokładne oddziaływanie zależy od rodzaju 
prowadzonej działalności / stosowanych technologii w 
projektowanym obiekcie. 

Wyznaczone obszary stanowią luźną zabudowę ulicową a 
występujące na tych terenach zwierzęta związane są głównie 
z siedzibami ludzkimi w mniejszym stopniu obszarami 
otwartymi łąk i pól (ptaki, gryzonie, drobni drapieżnicy, 
zwierzęta gospodarskie i zwierzęta bezpańskie). Po 
zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania występujące 
gatunki ograniczą się do tych, związanych z siedzibami 
ludzkimi. 
Na obszarach tych zwierzęta narażone są na występowanie 
hałasu oraz emisje zanieczyszczeń (niską w okresie zimowym 
oraz emisje komunikacyjne). Wpływ emisji dotyczy terenów 
bezpośrednio przyległych i jest nieznaczny. Zgodnie z 
przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach kategorii 
MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. 
Nie będą tu występowały większe źródła zanieczyszczeń 
mogące wpływać na zwierzęta występujące na tym terenie i 
obszarach sąsiednich. 
Rozciągnięte na znacznej długości tereny zabudowy ulicowej 
ograniczają możliwości migracyjne zwierząt.   

W chwili obecnej wyznaczone obszary są częściowo 
zainwestowane. W związku z sąsiedztwem terenów leśnych 
na obszarach tych poza gatunkami związanymi z siedzibami 
ludzkimi występują gatunki zwierząt leśnych i granicy polno-
leśnej, czasem zwierzyna gruba. Zwierzęta zachęcać mogą 
pozostawiane w obejściu śmieci i resztki jedzenia.  
Wprowadzenie dalszej zabudowy wpłynie przede wszystkim 
na ograniczenie możliwości migracyjnych zwierząt większych 
(brak możliwości wyjścia z lasu od strony zabudowy, przy 
niewłaściwym kształtowaniu ogrodzeń może dotyczyć nawet 
drobnych zwierząt). Istotne dla ułatwienia przemieszczania się 
zwierząt drobnych jest pozostawienie prześwitu w 
ogrodzeniach pozwalającego na migrację drobnych ssaków, w 
przypadku stosowania podmurówki (niewskazane) 
pozostawienie przejść dla gadów i płazów w postaci np. rur 
PCV. 
 
Poza ograniczeniem możliwości migracyjnych zwierzęta tego 
obszaru i terenów przyległych narażone są na uciążliwości 
wynikające z rozwoju zabudowy – jak hałas, emisję niską w 
okresie zimowym. Przy czym niewielka powierzchnia 
obszarów (a tym samym ilość mieszkańców) niwelują te 
uciążliwość.  
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na zwierzęta występujące na tym terenie i obszarach 
sąsiednich. 
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Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. Realizacja zapisów Studium w dalszej 
perspektywie doprowadzi do przekształcenia terenów w 
obszar zurbanizowany o zmniejszonej powierzchni 
biologicznie czynnej (a tym samym ilości roślinności na tym 
terenie) oraz o zwiększonym udziale gatunków obcego 
pochodzenia (w nasadzeniach przydomowych i ogrodach).  
 
Roślinność na tych obszarach narażona jest na emisje 
zanieczyszczeń (głównie komunikacyjnych) oraz degradację w 
wyniku użytkowania przez mieszkańców terenu (uszkodzenia 
mechaniczne roślinności, zadeptywanie, zaśmiecenie i 
zanieczyszczenie). W chwili obecnej w znacznym stopniu 
teren jest już zainwestowany. Wprowadzana nowa zabudowa 
wpłynie na zmianę poziomu wód gruntowych co będzie 
negatywnie oddziaływało na zaadaptowaną roślinność – 
drzewa i krzewy.  
 
W obrębie wyznaczonych obszarów nie przewiduje się 
możliwości lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Nie będą tu występowały większe 
źródła zanieczyszczeń mogące wpływać na rośliny. 
Zagrożenie dla roślin niesie ze sobą transport substancji 
niebezpiecznych i związana z nim możliwość wystąpienia 
awarii. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. Aktualnie tereny wyznaczone w projekcie Studium 
do przekształcenia pokrywa roślinność zbiorowisk 
półnaturalnych łąk i pastwisk, upraw polowych i roślin im 
towarzyszących. W wyniku realizacji zagospodarowania 
przewidzianego w Studium obecną roślinność zastąpią tereny 
utwardzone oraz w obrębie terenów biologicznie czynnych 
(zależnie od kategorii min 20-30% powierzchni) nasadzenia 
zieleni urządzonej, z udziałem gatunków obcego pochodzenia 
(w nasadzeniach przydomowych i ogrodach). 
Negatywny wpływ wywierany przez wyznaczone obszary 
dotyczy emisji niskiej w okresie zimowym, emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Roślinność obszarów 
narażona jest na degradację w wyniku użytkowania przez 
mieszkańców terenu (uszkodzenia mechaniczne roślinności, 
zadeptywanie, zaśmiecenie i zanieczyszczenie). 
Wprowadzenie nowej zabudowy wpłynie na wzrost źródeł 
emisji niskiej oraz zmianę poziomu wód gruntowych w związku 
z ograniczeniem naturalnej infiltracji w obrębie terenów 
zurbanizowanych. Wskazane jest odprowadzanie wód 
opadowych do gruntu. 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje się lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Studium 
dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie 
terenów AG, występujących również w obrębie miejscowości 
przynależnych do tej grupy (np. Lasocin, Gliniany, 
Wyszmontów, Śmiłów). Ich negatywny wpływ na roślinność 
może dotyczyć emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i 
wody (pośrednio wpływając na rośliny) oraz możliwości 
wystąpienia awarii. Dokładne oddziaływanie zależy od rodzaju 
prowadzonej działalności / stosowanych technologii w 
projektowanym obiekcie. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. Obszary są częściowo zainwestowane a 
występująca na terenie roślinność to półnaturalne łąki i 
pastwiska, uprawy polowe i roślinność im towarzysząca oraz 
roślinność towarzysząca siedzibom ludzkim (nasadzenia 
przydomowe oraz roślinność ruderalna). Realizacja zapisów 
Studium zwiększy zainwestowanie na tym terenie. Minimalna 
powierzchnia nowowydzielanych działek wynosi 500m2 dla 
zabudowy bliźniaczej i 1000m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
Studium zaleca przy tym wyznaczanie działek o powierzchni 
2000m2. Wraz ze wskaźnikiem powierzchni biologicznie 
czynnej (30%) wpływa to na stopień zachowania lub zmian w 
roślinności danego obszaru. Zwiększy się udział roślinności 
obcego pochodzenia w nasadzeniach przydomowych. 
Roślinność na tych obszarach narażona jest na emisje 
zanieczyszczeń (głównie emisję zanieczyszczeń 
komunikacyjnych i emisję niską w okresie zimowym) oraz 
degradację w wyniku użytkowania przez mieszkańców terenu 
(uszkodzenia mechaniczne roślinności, zadeptywanie, 
zaśmiecenie i zanieczyszczenie). Przewidywana zabudowa, 
choć zwarta, ma charakter ulicowy a nie płatowy i nie wpłynie 
znacząco na zmianę poziomu wód gruntowych, oddziałując 
pośrednio na zaadaptowaną roślinność – drzewa i krzewy.  
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
kategorii MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług 
nieuciążliwych. Nie będą tu występowały większe źródła 
zanieczyszczeń mogące wpływać na rośliny. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. Aktualnie tereny te pokrywa roślinność zbiorowisk 
półnaturalnych łąk i pastwisk z udziałem migrujących 
gatunków leśnych, upraw polowych i roślin im towarzyszących 
oraz roślinność towarzysząca siedzibom ludzkim. W wyniku 
realizacji zagospodarowania przewidzianego w Studium 
zwiększy się udział nasadzeń zieleni urządzonej, z udziałem 
gatunków obcego pochodzenia. 
 
Roślinność na tych obszarów narażona jest na degradację w 
wyniku użytkowania przez mieszkańców terenu (uszkodzenia 
mechaniczne roślinności, zadeptywanie, zaśmiecenie i 
zanieczyszczenie) oraz emisję niską w okresie zimowym. Przy 
czym niewielka powierzchnia obszarów (a tym samym ilość 
mieszkańców) niwelują możliwość oddziaływania do 
wyznaczonych terenów i obszarów bezpośrednio przyległych.  
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na rośliny. 

woda 

Wyznaczony obszar podłączony jest do miejskiej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, jego wpływ na stan i jakość 
wód jest więc ograniczony. Wpływ na poziom wód gruntowych 
może wywierać udział powierzchni utwardzonych, przy czym 
należy dodać że większość terenów jest już zainwestowana. 
Wskazane jest odprowadzanie wód opadowych do gruntu (w 
razie konieczności po wcześniejszym podczyszczeniu) oraz 
zwiększanie retencji na terenie miasta (zwłaszcza ze względu 
na istniejący na terenie miasta system odwadniający – 
kanalizację deszczową). 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje możliwości lokalizacji usług mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość wód. Zagrożenie dla wód niesie ze sobą transport 
substancji niebezpiecznych i związana z nim możliwość 
wystąpienia awarii.  
 
Odbiorcą oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest kanał 
Ożarów-Wisła i w dalszej kolejności Wisła. 
 

Wyznaczone obszary obejmują istniejące miejscowości, w 
których wyznacza się nowe tereny przeznaczone pod 
zainwestowanie. W związku z obecnością infrastruktury 
wodociągowej obszary te nie będą oddziaływały na stan 
zasobowy wód na tym terenie. Ze względu na powierzchnię 
obszarów i udział terenów utwardzonych lokalnemu obniżeniu 
może ulec poziom wód gruntowych. Zmiany dotyczą obszarów 
zabudowanych i terenów bezpośrednio do nich przyległych. 
Zminimalizować wpływ można poprzez odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do gruntu (w razie konieczności po 
wcześniejszym podczyszczeniu).  
Poziom skanalizowania gminy wpływa negatywnie na jakość 
wód: możliwość przenikania zanieczyszczeń do gleb i wód 
gruntowych. W miarę zwiększania się obszarów 
skanalizowanych wpływ na jakość wód będzie malał. 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje się lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Studium 
dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie 
terenów AG, występujących na obszarach przynależnych do 
tej grupy(np. Lasocin, Gliniany, Wyszmontów, Śmiłów). Ich 
negatywny wpływ może dotyczyć emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, gleby pośrednio wpływając na jakość wód, zmian w 
stosunkach wodnych terenu w związku z poborem wód na 
cele produkcyjne (np. na terenach aktywności gospodarczej 
rolniczej) oraz możliwości wystąpienia awarii. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 

Wprowadzana zabudowa ma niewielką powierzchnię. Należy 
się spodziewać niewielkich zmian w poziomie wód gruntowych 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Wszystkie 
miejscowości mają dostęp do gminnego wodociągu. Część 
gminy położona jest w zasięgu aglomeracji ściekowej miasta 
Ożarów – miejscowości Czachów i Karsy. Na pozostałym 
obszarze odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach 
bezodpływowych i wywozie ścieków oraz przydomowych 
oczyszczalniach ścieków. 
Poziom skanalizowania gminy wpływa negatywnie na jakość 
wód: możliwość przenikania zanieczyszczeń do gleb i wód 
gruntowych. W miarę rozwoju gospodarki ściekowej i 
zwiększania się obszarów skanalizowanych wpływ na jakość 
wód będzie malał. 
Potencjalnym zagrożeniem dla wód gruntowych jest nieczynne 
składowisko odpadów w miejscowości Julianów (przed 
zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań 
geologicznych). 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
kategorii MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług 
nieuciążliwych. Nie będą tu występowały większe źródła 
zanieczyszczeń mogące wpływać na jakość wód. 

Wprowadzana zabudowa ma niewielką powierzchnię. Należy 
się spodziewać niewielkich zmian w poziomie wód gruntowych 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Wskazane jest 
odprowadzanie wód opadowych do gruntu.  
 
Wszystkie miejscowości gminne są zwodociągowane. 
Miejscowość Sobów podłączona jest do sieci kanalizacyjnej. 
W pozostałych miejscowościach korzysta się ze zbiorników 
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Poziom skanalizowania gminy wpływa negatywnie na jakość 
wód: możliwość przenikania zanieczyszczeń do gleb i wód 
gruntowych. W miarę zwiększania się obszarów 
skanalizowanych i/lub rozwoju przydomowych oczyszczalni 
wpływ na jakość wód będzie malał. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość wód. 

                                                 
30 Poprzez roślinność rozumie się wpływ na stan roślinności. 
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stosowanych technologii w projektowanym obiekcie. 

powietrze 

Zwiększenie gęstości zabudowy w obrębie miasta i związany z 
tym wzrost liczby mieszkańców wpłynie na zwiększenie ilości 
zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych z dojazdem do 
miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Oddziaływanie ma 
charakter lokalny i ogranicza się do terenu miasta, nie wpływa 
na jakość powietrza terenów sąsiednich. Większe znaczenie 
ma tranzyt. Realizacja planowanych inwestycji drogowych 
wyprowadzi częściowo z miasta ruch tranzytowy (obwodnica 
Ożarowa oraz przebudowa drogi krajowej nr 74 wraz ze 
zmianą jej przebiegu), zmniejszając jego oddziaływanie na 
jakość powietrza. 
 
Miasto posiada zorganizowany system grzewczy, zasilany z 
ciepłowni miejskiej. System uzupełniają pojedyncze kotłownie 
obsługujące Os. Wzgórza, budynki publiczne (Urząd Gminy, 
Dom Kultury…) oraz budynek komunalny.  
Ciepłownia posiada możliwości dalszego rozwoju, 
umożliwiające w przyszłości eliminację pomniejszych kotłowni 
i ogrzewania piecowego w domach mieszkalnych. 
Obecność na terenie miasta rozdzielczej sieci gazowej 
umożliwia wykorzystanie jej jako źródła ciepła przyjaznego dla 
środowiska. W sąsiedztwie kotłowni i na obszarach 
indywidualnego ogrzewania w okresie zimowym przy 
utrudnionym przewietrzaniu oraz znacznej powierzchni 
obszarów zainwestowanych uciążliwość emisji niskiej może 
się utrzymywać przez wiele godzin po zakończeniu spalania, 
migrując przez tereny mieszkaniowe. Minimalizować 
negatywne oddziaływanie można poprzez rozwój systemu 
grzewczego ciepłowni miejskiej oraz poprzez modernizacje 
kotłów i kotłowni, stosowanie czystszych paliw. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje możliwości lokalizacji usług mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość powietrza. Zagrożenie dla stanu powietrza niesie ze 
sobą transport substancji niebezpiecznych i związana z nim 
możliwość wystąpienia awarii. 

Zwiększenie gęstości zabudowy, przy braku wspólnego 
systemu grzewczego, wpłynie na wzrost liczby pojedynczych 
źródeł emisji z procesów spalania w przydomowych 
paleniskach oraz zbiorczych kotłowni. Związany z tym jest 
wzrost emisji zanieczyszczeń w okresie zimowym. Emisja ma 
charakter przejściowy i sezonowy, przy czym przy dużej ilości 
pojedynczych źródeł emisji oddziaływanie ich może się 
kumulować. Przy utrudnionym przewietrzaniu oraz znacznej 
powierzchni obszarów zainwestowanych uciążliwość emisji 
niskiej może się utrzymywać przez wiele godzin po 
zakończeniu spalania, migrując przez tereny sąsiednie. 
Rodzaj i skład zanieczyszczeń zależy od stosowanego paliwa 
opałowego. Minimalizować negatywne oddziaływanie można 
poprzez modernizacje palenisk i kotłów oraz stosowanie 
czystszych paliw. Część miejscowości podłączonych jest do 
rozbiorczej sieci gazowej (Janików, Jankowice, Sobótka, 
Śmiłów, Wyszmontów), umożliwiającą łatwiejsze stosowanie 
systemów grzewczych opartych o gaz ziemny. 
Na jakość powietrza w obrębie zabudowy wpływ ma również 
komunikacja kołowa i związana z nią emisja zanieczyszczeń 
ze spalania paliw. Zwiększony udział zanieczyszczeń 
komunikacyjnych zależy od klasy drogi i natężenia ruchu. 
Negatywne oddziaływanie dotyczy głównie sąsiedztwa dróg 
krajowych i drogi wojewódzkiej. Na pozostałych obszarach, ze 
względu na brak dużych dróg tranzytowych oraz niewielki ruch 
samochodowy na drogach obsługujących obszary, 
oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych jest 
niewielkie i dotyczy terenów bezpośrednio przyległych. 
Przyrost liczby mieszkańców wpłynie na wzrost emisji 
zanieczyszczeń na tym obszarze. 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt zmiany Studium nie 
przewiduje się lokalizacji usług mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Studium 
dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie 
terenów AG, występujących na obszarach przynależnych do 
tej grupy(np. Lasocin, Gliniany, Wyszmontów, Śmiłów). Ich 
negatywny wpływ może dotyczyć emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz możliwości wystąpienia awarii. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w projektowanym obiekcie. 

Wyznaczone obszary mogą negatywnie wpływać na jakość 
powietrza w okresie zimowym w wyniku wzrostu emisji niskiej. 
Ze względu na charakter zabudowy i położenie w obrębie 
terenów otwartych, oddziaływanie to jest krótkotrwałe i o 
niewielkim natężeniu, dotyczy terenów bezpośrednio 
przyległych. Minimalizować negatywne oddziaływanie można 
poprzez modernizacje kotłów i kotłowni oraz stosowanie 
czystszych paliw. Część z miejscowości posiada rozdzielczą 
sieć gazowniczą (Karsy, Przybysławice, Bałtów…), 
umożliwiającą łatwiejsze stosowanie systemów grzewczych 
opartych o gaz ziemny. W miarę rozwoju systemu 
gazowniczego zwiększy się możliwość wykorzystania gazu 
jako paliwa grzewczego. 
Na jakość powietrza w obrębie zabudowy wpływ ma również 
komunikacja kołowa i związana z nią emisja zanieczyszczeń 
ze spalania paliw. Poziom zanieczyszczeń zależy od 
natężenia ruchu (powiązanego z kategorią drogi) – największy 
na drogach krajowych, następnie wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Oddziaływanie ma charakter lokalny i ogranicza 
się do terenu samych miejscowości, nie wpływa na jakość 
powietrza terenów sąsiednich. 
 

Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
kategorii MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług 
nieuciążliwych. Nie będą tu występowały większe źródła 
zanieczyszczeń mogące wpływać na jakość powietrza. 

 

Wyznaczone obszary mogą negatywnie wpływać na jakość 
powietrza w okresie zimowym w wyniku wzrostu emisji niskiej. 
Ze względu na charakter zabudowy i położenie w sąsiedztwie 
lasów, przewietrzanie obszarów może być częściowo 
utrudnione. Minimalizować negatywne oddziaływanie można 
poprzez modernizacje kotłów i kotłowni oraz stosowanie 
czystszych paliw. Część miejscowości korzysta już z 
rozdzielczej sieci gazowej. Sieć w przyszłości będzie dalej 
rozbudowywana. 
 
Na jakość powietrza w obrębie zabudowy wpływ ma również 
komunikacja kołowa i związana z nią emisja zanieczyszczeń 
ze spalania paliw. Oddziaływanie ma charakter lokalny i 
ogranicza się do terenu samych miejscowości, nie wpływa na 
jakość powietrza terenów sąsiednich. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość powietrza. 

powierzchnię ziemi
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Gleby na tych obszarach są trwałe przekształcone. W związku 
z sąsiedztwem terenów komunikacyjnych w glebach mogą 
kumulować się zanieczyszczenia pochodzące ze spalania 
paliw.  
 
Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
trwale przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe.  
W obrębie wyznaczonych obszarów nie przewiduje się 
lokalizacji obiektów i zakładów mogących zawsze znacząco  
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość gleb. Zagrożenie niesie ze sobą transport substancji 
niebezpiecznych i związana z nim możliwość wystąpienia 
awarii. 
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne. 

Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
trwale przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe. Zmianie 
nie ulega rzeźba terenu. Problem stanowi słabo rozwinięta 
sieć kanalizacyjna i związana z tym możliwość przenikania 
zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, wpływająca na jakość 
gleb. 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
dopuszcza jedynie lokalizację usług nieuciążliwych., które nie 
będą znacząco oddziaływać na jakość gleb. Studium 
dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obrębie 
terenów AG, występujących na obszarach przynależnych do 
tej grupy(np. Lasocin, Gliniany, Wyszmontów, Śmiłów). Ich 
negatywny wpływ może dotyczyć emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz możliwości wystąpienia awarii. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w projektowanym obiekcie. 
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne.  

Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
trwale przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe. Zmianie 
nie ulega rzeźba terenu. 
Problem stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna i 
związana z tym możliwość przenikania zanieczyszczeń z 
nieszczelnych szamb do gleb. 
Potencjalnym zagrożeniem dla jakości gleb jest nieczynne 
składowisko odpadów w miejscowości Julianów (przed 
zlokalizowaniem składowiska nie wykonano badań 
geologicznych). 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium w ramach 
kategorii MN/MR dopuszcza jedynie lokalizację usług 
nieuciążliwych., które nie będą znacząco oddziaływać na 
jakość gleb.  
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne. 

Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
trwale przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe. Rzeźba 
terenu nie ulega zmianie. 
Problem stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna i 
związana z tym możliwość przenikania zanieczyszczeń z 
nieszczelnych szamb. Ewentualne oddziaływanie będzie się 
zmniejszać wraz z rozwojem sieci i/lub rozwojem 
przydomowych oczyszczalni. 
 
W obrębie wyznaczonych obszarów dopuszcza jedynie 
lokalizację usług nieuciążliwych, które nie będą znacząco 
oddziaływać na jakość gleb. 
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne. 

                                                 
31 Poprzez powierzchnię ziemi rozumie się glebę i jej jakość, gleby organiczne, gleby klas chronionych oraz rzeźbę terenu. 
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krajobraz
32

 

W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
znaczącym przekształceniom. Wprowadzana zabudowa ma 
na celu uzupełnienie już istniejącej i wytworzenie zwartej 
struktury zabudowy miejskiej, w tym na terenach 
zewnętrznych w stosunku do centrum miasta, porządkując 
zagospodarowanie przestrzenne w jego obrębie. 
Zapisy Studium ograniczają wysokość zabudowy (np. do 20m 
– 5 kondygnacji dla kategorii MW lub 12m – 3 kondygnacje dla 
kategorii MN). Studium nie wyklucza możliwości lokalizacji 
dominant widokowych. 
Ograniczenia nie dotyczą obiektów i urządzeń technicznych, 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu. 

W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
znaczącym przekształceniom. Wprowadzana zabudowa ma 
na celu uzupełnienie już istniejącej i kontynuowanie zwartej, 
uporządkowanej zabudowy wsi. Ograniczenie liczby 
kondygnacji nowo powstającej zabudowy do 2 kondygnacji 
ogranicza dowolność w tym zakresie oraz negatywne wpływ 
na krajobraz wizualny.  
 
Ograniczenia nie dotyczą obiektów i urządzeń technicznych, 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu. Zapisy 
Studium nie wykluczają możliwości lokalizacji dominant 
widokowych. 

W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
znaczącym przekształceniom. Wysokość zabudowy Studium 
ogranicza do 2 kondygnacji (do 10m), ogranicza dowolność w 
tym zakresie oraz negatywne wpływ na krajobraz wizualny. 
Ograniczenia nie dotyczą obiektów i urządzeń technicznych, 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu. 
 

W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
znaczącym przekształceniom. Wprowadzone ograniczenia 
liczby kondygnacji nowo powstającej zabudowy do 2 
kondygnacji naziemnych ogranicza dowolność w tym zakresie 
oraz negatywne wpływ na krajobraz wizualny.  
 
Zapisy dotyczące wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów i 
urządzeń technicznych, niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania terenu. 

klimat 

Wprowadzana zabudowa ma na celu uzupełnienie już 
istniejącej i wytworzenie zwartej struktury zabudowy miejskiej, 
głównie na terenach zewnętrznych w stosunku do centrum 
miasta. Poprzez dogęszczenie zabudowy zmianie ulegną 
proporcje terenów zabudowanych do terenów otwartych oraz 
warunki nasłonecznienia, przewietrzania i wilgotność. 
Wielkość i rodzaj wpływu zależy od charakteru zabudowy 
(Studium dopuszcza różnorodną zabudowę, w tym 
jednorodzinną – wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową i 
wielorodzinną). W związku z dużym udziałem powierzchni 
utwardzonych (udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 
pomiędzy 20-30% zależnie od kategorii) na terenach tych 
można się spodziewać zwiększonej amplitudy temperatur oraz 
zmniejszonej wilgotności powietrza. Minimalizować zmiany w 
wilgotności powietrza na terenach zurbanizowanych może 
odpowiednie kształtowanie szaty roślinnej w obrębie 
powierzchni biologicznie czynnej z wykorzystaniem drzew i 
krzewów. 

Poprzez dogęszczenie zabudowy zmianie ulegną proporcje 
terenów zabudowanych do terenów otwartych oraz warunki 
nasłonecznienia, przewietrzania i wilgotność. Zmiana 
charakteru otwartego terenów położonych zewnętrznie w 
stosunku do centrum miejscowości w większym stopniu 
wpłynie na zmianę warunków topoklimatycznych. Wielkość i 
rodzaj wpływu zależy od charakteru zabudowy. Studium 
dopuszcza zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i 
wielorodzinną (Lasocin). Zmiany dotyczyć będą głównie 
wilgotności oraz wahań dobowej amplitudy powietrza 
(wynikającej ze wzrostu udziału powierzchni utwardzonych). 
Minimalizować zmiany w wilgotności powietrza może 
odpowiednie kształtowanie szaty roślinnej w obrębie 
powierzchni biologicznie czynnej z wykorzystaniem drzew i 
krzewów (minimalny udział pow. biologicznie czynnej wynosi 
od 20 do 30%).Wszelkie zmiany klimatu mają charakter 
lokalny, ograniczają się do samego terenu i jego najbliższego 
sąsiedztwa. 

Wprowadzana zabudowa skupia się wzdłuż dróg w terenie 
otwartym, nie tworząc dużych, zwartych obszarów zabudowy. 
Jej oddziaływanie na klimat jest minimalne, ogranicza się do 
powierzchni zabudowy pojedynczej działki. 

Wyznaczone obszary zajmują niewielką powierzchnię i 
położone są w sąsiedztwie terenów leśnych. Ich wpływ na 
klimat lokalny jest znikomy i ogranicza się do lokalnych zmian 
w nasłonecznieniu w okresie zimowym w czasie wzrostu emisji 
niskiej. Oddziaływanie ogranicza się do poszczególnych 
działek, nie oddziałując na tereny przyległe.  

zasoby naturalne
33

 

W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występują udokumentowane złoża surowców 
naturalnych.  
Obszar miasta położony jest w obrębie GZWP. 
Zwodociągowanie i skanalizowanie miasta ogranicza 
potencjalny negatywny wpływ na zasobność i jakość wód. 

W obrębie wyznaczonych obszarów nie występują 
udokumentowane złoża surowców. W sąsiedztwie 
zewidencjonowanych złóż położona jest miejscowość Gliniany. 
 
Miejscowości Gliniany i Wyszmontów położone są w obrębie 
GZWP. Zwodociągowanie gminy ogranicza potencjalny wpływ 
na stan zasobowy wód. Problem stanowi niecałkowite 
skanalizowanie gminy. 

W Śródborzu z terenami mieszkaniowymi MN/MR sąsiadują 
tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin. W pewnej 
odległości od terenów zabudowy w Stróży znajdują się 
zewidencjonowane złoża surowców naturalnych. 
 
Miejscowości Karsy, Śródborze, Stróża, Julianów, 
Orzechówka, Gościniec i Janów położone są w całości lub 
częściowo w obrębie GZWP. Zwodociągowanie gminy 
ogranicza potencjalny wpływ na stan zasobowy wód. Problem 
stanowi niecałkowite skanalizowanie gminy. 

W pewnej odległości od terenów zabudowy w Stróży znajdują 
się zewidencjonowane złoża surowców naturalnych. 
 
Stróża położone są w obrębie GZWP. Zwodociągowanie 
gminy ogranicza potencjalny wpływ na stan zasobowy wód. 
Problem stanowi niecałkowite skanalizowanie gminy. 

zabytki 

W obrębie Ożarowa do rejestru zabytków wpisano 3 obiekty i 
jedno stanowisko archeologiczne. Ochroną objęto: Zespół 
kościelny par. pw. św. Stanisława (cmentarz przy kościele, 
dzwonnica i kaplica grobowa Karskich), cmentarz parafialny i 
cmentarz żydowski. Stanowisko archeologiczne obejmuje 
kopalnię krzemienia wraz z pracownią i osadą. 
 
W gminnej ewidencji zabytków znajduje się historyczny układ 
miasta, liczne przydrożne kapliczki i krzyże, domy mieszkalne, 
zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Bpa. – 
kościół, dzwonnica, kaplica Karskich i ogrodzenie z bramą, 
synagoga, młyn, szkoła, dawny posterunek policji i urząd 
gminy. 
 
Obiekty narażone są na emisje zanieczyszczeń (niską i 
komunikacyjną). 

Wiele z miejscowości jest historycznych i występują w ich 
obrębie liczne obiekty zabytkowe wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków. 
W miejscowości Gliniany ochroną poprzez wpis do rejestru 
objęto drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Wojciecha i cmentarz, we wsi Janików zespół kościoła 
parafialnego (kościół św. Anny, drewniana dzwonnica, teren 
przykościelny w gran. Ogrodzenia) oraz najstarszy fragment 
cmentarza, w Jankowicach i Wyszmontowie parki dworskie, w 
Lasocinie cmentarz parafialny, w Pisarach i Śmiłowie zespoły 
dworskie. W Glinianach i Jankowicach do rejestru wpisano 
również dwa stanowiska archeologiczne (odpowiednio 
kopalnia krzemienia „Wzgórze Kruk” oraz kurhan). 
Do gminnej ewidencji zabytków wpisano układ urbanistyczny 
Glinian, Janikowa i Lasocina obejmujące całe miejscowości. W 
ewidencji znajdują się również zabytki sakralne w postaci 
krzyży, kapliczek i figur przydrożnych występują w Glinianach, 
Jankowicach, Janikowie, Janowie, Lasocinie, Pisarach, 
Wyszmontowie, Sobótce i Śmiłowie. W miejscowościach 
Gliniany, Lasocin, Janików i Sobótka w  ewidencji znajdują się 

W Przybysławicach do rejestru zabytków wpisany wpisane są 
dwa obiekty: Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego (kościół i dzwonnica) oraz cmentarz 
parafialny. W miejscowości Czachów, Przybysławice, 
Jakubowice, Dębno, Biedrzychów znajdują się obiekty 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków (głównie sakralne: 
krzyże, figury i kaplice przydrożne, cmentarze i kaplice 
cmentarne oraz figury świętych). 
Obiekty narażone są na emisje zanieczyszczeń (niską i 
komunikacyjną). Oddziaływanie to nie jest znaczące.  
 

W obrębie lub sąsiedztwie zabudowy z miejscowościach 
Jakubowice, Przybysławice, Biedrzychów i Suchodółka 
występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 
Podejmowane w ich obrębie działania wymagają współpracy w 
właściwym organem ochrony zabytków. 

W miejscowości Szymanówka znajduje się zbiorowa mogiła 
wpisana do rejestru zabytków. 
W miejscowościach Szymanówka i Sobów znajdują się obiekty 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków: przydrożne krzyże i 
kapliczka z figurami świętych, w Sobowie również zespół 
dworski. 
Ze względu na charakter zabudowy obiekty nie są narażone 
na jej negatywne oddziaływanie. 

                                                 
32 Przez krajobraz rozumie się pokrycie terenu oraz rzeźbę terenu. 
33 Poprzez zasoby naturalne rozumie się udokumentowane złoża surowców. 
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również założenia kościelne oraz cmentarze parafialne. W 
Jankowicach, Pisarach, Śmiłowie i Wyszmontowie ochronie 
podlegają również pozostałości założeń podworskich i/lub 
parki dworskie. 
Na stan zachowania tych obiektów, w związku z położeniem w 
obrębie zabudowy, wpływa emisja niska w okresie zimowym, 
zanieczyszczenia oraz wibracje związane z ruchem 
komunikacyjnym. W związku z sezonowością emisji niskiej 
oddziaływanie to nie jest znaczące. Wpływ ruchu kołowego 
zależy od kategorii drogi i natężenia ruchu. 
 
W obrębie wyznaczonych obszarów występują pojedyncze 
stanowiska archeologiczne. Podejmowane w ich obrębie 
działania wymagają współpracy w właściwym organem 
ochrony zabytków. 

dobra materialne
34

 

Wyznaczony obszar leży poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonego obszaru nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi.  
 
Wyznaczony obszar nie wykazuje znaczącego negatywnego 
oddziaływania na dobra materialne. Na zachowanie dóbr 
materialnych wpływają zanieczyszczenia komunikacyjne oraz 
wibracje związane z hałasem i ruchem pojazdów. Wpływ ten 
zwiększa udział ruchu tranzytowego w natężeniu ruchu w 
mieście. Oddziaływanie jest nasilone w sąsiedztwie drogi 
krajowej i w mniejszym stopniu drogi wojewódzkiej. Na 
pozostałym terenie jest małe. Oddziaływanie dotyczy głównie 
zanieczyszczenia elewacji, w mniejszym stopniu 
występowania rys powstających w wyniku wibracji. Po 
realizacji przewidzianych inwestycji drogowych 
wyprowadzających ruch tranzytowy z miasta (przebudowa 
wraz ze zmianą przebiegu drogi krajowej nr 74 i budowy 
obwodnicy miasta) wpływ komunikacji na dobra materialne 
zmaleje. 

Wyznaczone obszary leżą poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi.  
 
Wyznaczone obszary nie oddziałują znacząco negatywnie na 
dobra materialne. Wpływ na zachowanie elewacji budynków 
ma wzrost emisji niskiej w okresie zimowym, zanieczyszczenia 
komunikacyjne oraz wibracje. Oddziaływanie ruchu kołowego 
zmniejszy się po realizacji zaplanowanych inwestycji 
drogowych związanych z przebudową drogi krajowej i 
realizacja obwodnicy Ożarowa, Sobótki i Jakubowic. 

Wyznaczone obszary leżą poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodziowego. Dębno i Biedrzychów położone są 
w obrębie terenów potencjalnego zagrożenia powodziowego o 
prawdopodobieństwie 1%. 
W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występuje zagrożenie masowych ruchów 
powierzchni ziemi. Fragmenty Biedrzychowa znajdują się w 
obrębie obszarów potencjalnego zagrożenia 
(nieudokumentowane). 
 

Wyznaczone obszary nie wykazują znaczącego negatywnego 
oddziaływania na dobra materialne. Na zachowanie dóbr 
materialnych wpływa emisja niska w okresie zimowym, 
zanieczyszczenia komunikacyjne oraz wibracje. Nasilenie 
oddziaływania odkomunikacyjnego zależy od natężenia ruchu 
pojazdów. Pozostałe oddziaływania są nieznaczne. 

Wyznaczone obszary leżą poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi.  
 
Wyznaczone obszary nie wykazują znaczącego negatywnego 
oddziaływania na dobra materialne. Na zachowanie dóbr 
materialnych wpływa emisja niska w okresie zimowym, 
zanieczyszczenia komunikacyjne oraz wibracje. 
Oddziaływanie to jest nieznaczne. 

Zależności między 
wymienionymi 

elementami 
środowiska i między 
oddziaływaniami na 

te elementy 

Wyznaczone obszary położone są w centrum miasta o 
znacząco przekształconym środowisku naturalnym (jak 
występująca roślinność i zwierzęta, powierzchnia ziemi). 
Oddziałują głównie na organizmy żywe – ludzi, zwierzęta, 
rośliny poprzez emisje zanieczyszczeń oraz hałas. Duże 
obszary zainwestowane dodatkowo wpływają na stan wód 
gruntowych i jakość powietrza oraz trwale zmieniają gleby na 
tym terenie. 

Wyznaczone obszary poprzez emisję niską orasz hałas 
oddziałują głównie  na organizmy żywe – ludzi, zwierzęta, 
rośliny. Oddziaływanie nie jest znaczące i w przypadku emisji 
niskiej w znacznym stopniu ograniczone sezonowością. 
Poprzez duże powierzchnie zabudowane obszary wpływają na 
stan zasobowy i jakościowy wód gruntowych w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz w niewielkim stopniu na 
jakość powietrza i klimat lokalny. Trwale zmieniają gleby na 
tym terenie.  

Wyznaczone obszary poprzez emisję niską mogą oddziaływać 
głównie na organizmy żywe – ludzi, zwierzęta, rośliny. 
Zanieczyszczenie powietrza może też wpływać na zachowanie 
obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji lub rejestru 
zabytków. Oddziaływanie to jest nieznaczne i krótkotrwałe 
(wynika z łatwości przewietrzania analizowanych obszarów 
zabudowy). 

Wyznaczone obszary ze względu na powierzchnię oraz 
gęstość zabudowy oddziałują na poszczególne komponenty 
środowiska w sposób minimalny. Dotyczy to w głównej mierze 
emisji niskiej w okresie zimowym, wpływającej krótkotrwale i 
lokalnie na jakość powietrza i organizmy żywe. 

 

                                                 
34 Poprzez dobra materialne rozumie się budynki, budowle i drogi. 
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TERENY ZURBANIZOWANE 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

 

Grupa: 
 

Znaczące  
oddziaływanie  
na: 

 5. Niewielkie powierzchniowo obszary różnych 
kategorii przeznaczenia terenu, położone na 
terenach otwartych lub w sąsiedztwie lasów 

6.Tereny aktywności gospodarczej AGw, AGn i 
AGr, głównie o dużej powierzchni 

7. Tereny powierzchniowej eksploatacji, 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
składowania materiałów wybuchowych na 
potrzeby wydobycia 

8. Tereny infrastruktury technicznej, 
tereny komunikacji drogowej i kolejowej, obszary 
lokalizacji siłowni wiatrowych i fotowoltaiki 

różnorodność 
biologiczną

35
 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W chwili obecnej obszary są częściowo 
zainwestowane. W obrębie terenów odłogowanych lub 
wykorzystywanych jako użytki zielone występują zbiorowiska 
łąk i pastwisk o zwiększonym udziale ziół. W obrębie 
przydomowych ogrodów zwiększa się udział gatunków 
introdukowanych(zarówno obcego pochodzenia jak i 
niezgodne z siedliskiem), wzbogacając różnorodność 
gatunkową, ograniczając jednak różnorodność ekosystemów. 
Po zrealizowaniu przewidzianego zagospodarowania terenu 
obecna roślinność ulegnie przekształceniu – miejsce upraw 
polowych i roślinności towarzyszącej zajmą terenu utwardzone 
z głównie 30% minimalnym udziałem powierzchni biologicznie 
czynnej. Na obszarach tych będą zanikać gatunki wrażliwe 
(rzadkie, podlegające ochronie) oraz zwiększy się udział 
gatunków introdukowanych. 

Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. W obrębie wyznaczonych terenów spotkać można 
półnaturalne zbiorowiska łąk i pastwisk oraz zbiorowiska 
roślinności towarzyszącej uprawom polowym. Wzdłuż dróg, w 
sąsiedztwie placów i terenów zdegradowanych występują 
zbiorowiska roślinności ruderalnej. 
Różnorodność biologiczna zależy w głównej mierze od 
wielkości obszaru oraz prowadzonej działalności (produkcja 
i/lub sprzedaż, obecność przestrzeni reprezentacyjnej). W 
przypadku przeznaczenia części terenu pod roślinność 
(trawniki) pojawiają się gatunki zbiorowisk półnaturalnych, w 
przypadku stosowania nasadzeń używane są głównie gatunki 
obcego pochodzenia. Tereny zdegradowane, niepielęgnowane 
porasta roślinność ruderalna.  
 
Na różnorodność biologiczną negatywny wpływ może mieć 
charakter produkcji i związane z nim zanieczyszczenia. 

Na obszarach powierzchniowej eksploatacji kopalin dochodzi 
do znacznego zmniejszenia różnorodności biologicznej w 
skutek zmian w pokryciu terenu. Ograniczeniu ulega zarówno 
występująca na tym terenie roślinność jak i zwierzęta 
(ograniczenie żerowisk i możliwości migracyjnych). Podczas 
prowadzenia prac eksploatacyjnych pojawiają się (w 
zależności od etapu prac) gatunki pionierskie i/lub roślinność 
ruderalna. Po zaprzestaniu eksploatacji i rekultywacji 
stopniowemu odtworzeniu powinna ulec różnorodność 
biologiczna, podobnie powrócić powinny zwierzęta.  

Tereny komunikacyjne mają charakter liniowy i przecinają 
różne zbiorowiska  roślinne występujące na terenie gminy. W 
bezpośrednim sąsiedztwie obszarom tym towarzyszy 
roślinność ruderalna oraz w mniejszym stopniu zbiorowiska 
półnaturalne łąk i pastwisk. 

ludzi 

Wyznaczone obszary położone są w obrębie terenów 
otwartych i charakteryzuje je luźna zabudowa. Mieszkańcy 
obszarów położonych przy drogach narażeni są na 
zwiększoną emisję hałasu, wibracje i zanieczyszczenia 
powietrza. Przy dłuższej ekspozycji na negatywne 
oddziaływanie terenów komunikacyjnych u mieszkańców 
mogą pojawić się bóle głowy i nudności. 
Obecność w ramach jednej kategorii zabudowy mieszkaniowej 
i funkcji zagrodowej może sprzyjać konfliktom ze względu na 
uciążliwości zapachowe związane z posiadaniem i/lub 
hodowlą zwierząt gospodarskich oraz prowadzoną uprawą roli 
(hałas maszyn rolniczych o wczesnych godzinach, 
uciążliwości zapachowe nawozów naturalnych 
W okresie zimowym zwiększa się udział emisji niskiej. 
Niewielka powierzchnia obszarów oraz położenie w terenach 
otwartych sprzyja łatwemu przewietrzaniu oraz zmniejsza 
oddziaływanie na sąsiednie domostwa. Oddziaływanie to nie 
jest znaczące (emisji ma mały zasięg  i szybko ustaje).  
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na mieszkańców terenu i obszarów sąsiednich.  
 

W chwili obecnej na wyznaczonym terenie nie występuje 
zabudowa mieszkaniowa – teren użytkowany jest rolniczo lub 
już jest użytkowany pod aktywność gospodarczą.  W obrębie 
kategorii Studium dopuszcza jedynie możliwość lokalizowania 
zabudowy mieszkaniowej służbowej.  
W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Możliwe jest występowanie 
większych źródeł zanieczyszczeń wpływających na ludzi. 
Negatywny wpływ na ludzi może dotyczyć emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracji oraz możliwości 
wystąpienia awarii. Przeciwdziałać zagrożeniom mają 
prowadzone kontrole stanu technicznego obiektów. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w istniejącym lub projektowanym 
obiekcie. 
Ludzie przebywający w sąsiedztwie cementowni narażeni są 
na uciążliwości związane z emisją pyłów i gazów do 
atmosfery. 
W przypadku aktywności o charakterze rolniczym (chowu 
towarowego zwierząt) negatywny wpływ terenów dotyczy 
głównie uciążliwości zapachowych, związanych z okresową 
wymianą ściółki. Największe uciążliwości dotyczą obiektów 
sąsiadujących z terenami mieszkaniowymi. 

Negatywne oddziaływanie na ludzi dotyczy hałasu oraz 
pylenia (związanego z pracami prowadzonymi przy 
wydobyciu) i dotyczy terenów bezpośrednio przyległych.  
W sąsiedztwie obszary przeznaczonego pod eksploatację nie 
występują zabudowania mieszkaniowe lub zagrodowe, za 
wyjątkiem Śródborza. Oddziaływanie dotyczyć będzie głównie 
pracowników firmy zajmującej się wydobyciem oraz 
mieszkańców miejscowości Śródborze.  
Oddziaływanie jest czasowe, ogranicza się do godzin pracy 
kopalni oraz ustanie w momencie zakończenia wydobycia i 
przeprowadzenia rekultywacji. 
Ograniczeniu pylenia i oddziaływania hałasu sprzyja położenie 
kopali w obrębie terenów zalesionych i przeznaczonych pod 
zalesienie. Pomiędzy terenami mieszkaniowymi i 
powierzchniowej eksploatacji w Śródborzu znajduje się obszar 
przewidziany do zalesienia. Przed rozpoczęciem wydobycia 
należy wyprzedzająco przeprowadzić zalesienie. 
 
Zagrożenie dla ludzi niesie ze sobą transport substancji 
niebezpiecznych (materiały wybuchowe) i związana z nim 
możliwość wystąpienia awarii (eksplozji). 

Mieszkańcy obszarów przyległych do terenów komunikacji 
drogowej i kolejowej narażeni są na wzmożony hałas, wibracje 
oraz zanieczyszczenie powietrza (w tym metalami ciężkimi). 
Nasilenie oddziaływania dróg zależy w głównej mierze od 
klasy drogi i związanym z nią nasileniem ruchu – największe 
występuje na drogach krajowych i wojewódzkiej. Działania 
mające na celu ograniczenie hałasu na terenie gminy dotyczą 
głównie modernizacji nawierzchni. Realizacja przebudowy 
drogi krajowej nr 74 i realizacja obwodnicy miasta zmniejszy 
oddziaływanie hałasu i zanieczyszczeń na najbardziej 
zurbanizowanych terenach gminy. 
Z hałasem związane jest również sąsiedztwo siłowni 
wiatrowych. Obszary zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane 
są poza 500m strefą ponadnormatywnego oddziaływania 
hałasu, nie wyklucza go jednak. 
Sąsiedztwo linii energetycznych i/lub Głównego Punktu 
Zasilania (GPZ) wiąże się z możliwością występowania pól 
elektromagnetycznych. Konieczność wprowadzenia stref 
ochronnych określa zarządca sieci po wcześniejszym 
wykonaniu pomiarów. Na terenie miasta i gminy wyznaczono 
jedynie pasy techniczne dla obsługi wspomnianych linii.  
Z sąsiedztwem oczyszczalni ścieków wiążą się uciążliwości 
zapachowe.  
Pozostałe obszary podczas swojej działalności nie wykazują 
negatywnego oddziaływania na ludzi.  

                                                 
35 Przez różnorodność biologiczną rozumie się różnorodność gatunkową i siedliskową oraz liczebność gatunków. 
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zwierzęta 

Wyznaczone obszary stanowią luźną zabudowę a 
występujące na tych terenach zwierzęta związane z 
siedzibami ludzkimi (ptaki, gryzonie, drobni drapieżnicy, 
zwierzęta gospodarskie). W związku z sąsiedztwem terenów 
otwartych (w tym leśnych) na obszarach tych poza gatunkami 
związanymi z siedzibami ludzkimi występują gatunki zwierząt 
leśnych i granicy polno-leśnej.  
Na obszarach tych zwierzęta narażone są na występowanie 
hałasu oraz emisje zanieczyszczeń (niską w okresie zimowym 
oraz emisje komunikacyjne). Wpływ emisji dotyczy terenów 
bezpośrednio przyległych i jest nieznaczny. Obszary nie 
stanowią bariery migracyjnej dla zwierząt. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na zwierzęta występujące na tym terenie i obszarach 
sąsiednich. 

Obszary tej kategorii, nie będące w chwili obecnej terenami 
zainwestowanymi, użytkowane są rolniczo. Występujące tu 
zwierzęta to głównie gatunki drobne, związane z siedzibami 
ludzkimi. Przekształcenia obszarów w teren zainwestowany 
zmieni możliwości i warunki bytowania zwierząt na tym terenie 
oraz możliwość migracji. Zaznaczyć trzeba, że 
nowowyznaczane obszary tej kategorii towarzyszą istniejącym 
i projektowanym na terenie miasta i gminy drogom (w 
sąsiedztwie nowych węzłów komunikacyjnych). 
W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Możliwe jest występowanie 
większych źródeł zanieczyszczeń wpływających na zwierzęta. 
Ich negatywny wpływ może dotyczyć emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, gleby lub wód, hałasu oraz możliwości wystąpienia 
awarii, pośrednio wpływając na zwierzęta tego terenu. 
Przeciwdziałać zagrożeniom mają prowadzone kontrole stanu 
technicznego obiektów. Dokładne oddziaływanie zależy od 
rodzaju prowadzonej działalności / stosowanych technologii w 
istniejącym lub projektowanym obiekcie. 
Zwierzęta przebywające w sąsiedztwie Cementowni narażone 
są na emisje pyłów i gazów. 

Negatywny wpływ na zwierzęta dotyczy głównie hałasu, 
pylenia oraz ograniczenia możliwości migracji (szczególnie ze 
względu na sąsiedztwo z terenami leśnymi). Oddziaływanie 
hałasu jest czasowe, ogranicza się do godzin pracy zakładu. 
Ustanie w momencie zakończenia wydobycia i 
przeprowadzenia rekultywacji – proces rekultywacji i 
przywrócenia pierwotnych warunków bytowania zwierząt 
wymagać będzie kilku-kilkunastu miesięcy pracy. Całkowite 
odtworzenie nawet lat (w związku m.in. z czasem wzrostu 
drzew). 
Zagrożenie dla zwierząt niesie ze sobą transport substancji 
niebezpiecznych (materiały wybuchowe) i związana z nim 
możliwość wystąpienia awarii. 

Negatywny wpływ obszarów komunikacji na zwierzęta dotyczy 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza (w tym metalami 
ciężkimi) oraz możliwość wystąpienia awarii (podczas 
transportu substancji niebezpiecznych).  Dodatkowo obszary 
komunikacji stanowią bariery migracyjne dla swobodnego 
przemieszczania się zwierząt. Nasilenie negatywnego 
oddziaływania zależy w głównej mierze od klasy drogi i 
związanym z nią natężeniem ruchu/szerokością pasa 
drogowego.  
Potencjalne zagrożenie stwarza gazociąg wysokiego ciśnienia 
DN100 4,0 MPa, w związku z możliwością wystąpienia awarii. 
 
Negatywnie na ptaki oraz nietoperze może oddziaływać 
obecność na terenie gminy siłowni wiatrowych (utrudnienie 
przelotów). Przy czym przeprowadzone badania 
monitoringowe oraz ocena oddziaływania inwestycji na 
awifaunę stwierdziły, że wpływ siłowni nie będzie znaczący 
(wynika to z przeciętnego udziału ptaków i nietoperzy na tym 
terenie). Wyniki oceny wykazały również, że siłownie nie będą 
negatywnie oddziaływać na ptaki migrujące. 
  
Pozostałe obiekty infrastruktury na terenie miasta i gminy nie 
wykazują znaczącego oddziaływania na zwierzęta.  

rośliny
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Na wyznaczonych obszarach roślinność naturalna nie 
występuje. Obszary są częściowo zainwestowane a 
występująca na terenie roślinność to półnaturalne łąki i 
pastwiska, upraw polowych i roślin im towarzyszących oraz 
roślinność towarzysząca siedzibom ludzkim (nasadzenia 
przydomowe oraz roślinność ruderalna). Realizacja zapisów 
Studium zwiększy zainwestowanie na tym terenie. Zwiększy 
się udział roślinności obcego pochodzenia w nasadzeniach 
przydomowych. 
Roślinność na tych obszarach narażona jest na emisje niską w 
okresie zimowym oraz degradację w wyniku użytkowania 
przez mieszkańców terenu (uszkodzenia mechaniczne 
roślinności, zadeptywanie, zaśmiecenie i zanieczyszczenie). 
Oddziaływanie w obu przypadkach jest niewielkie, ogranicza 
się do wyznaczonych obszarów i terenów bezpośrednio 
przyległych. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na rośliny. 

Obszary tej kategorii, nie będące w chwili obecnej terenami 
zainwestowanymi, użytkowane są rolniczo. Występująca tu 
roślinność to głównie zbiorowiska roślinności łąk i pastwisk 
oraz towarzyszących uprawom polowym. Wprowadzane 
zmiany z zagospodarowaniu przestrzennym zmienią warunki 
wodne i glebowe, zmieniając skąd gatunkowy występujących 
w ich obrębie roślin. 
W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Ich negatywny wpływ może 
dotyczyć emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby lub wód 
oraz możliwości wystąpienia awarii, pośrednio wpływając na 
roślinność tego terenu. Przeciwdziałać zagrożeniom mają 
prowadzone kontrole stanu technicznego obiektów. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w istniejącym lub projektowanym 
obiekcie. 
Rośliny położone w sąsiedztwie zakładów cementowych 
narażone są na negatywne oddziaływanie emitowanych pyłów 
– zmiany w nasłonecznieniu obszaru, osiadanie pyłu na 
liściach utrudniające proces fotosyntezy. 

Obszary położone są częściowo na terenach leśnych. Ich 
użytkowanie powoduje degradację istniejącej na tym terenie 
roślinności  oraz zmienia warunki wodne pośrednio wpływając 
na roślinność na terenach przyległych (roślinność narażona 
jest na stres wodny związany z lejem depresyjnym wokół 
kopalni).  
Rośliny położone w sąsiedztwie kopalni narażone są na 
negatywne oddziaływanie pyłów – zmiany w nasłonecznieniu 
obszaru, osiadanie pyłu na liściach utrudniające proces 
fotosyntezy.  
Po zamknięciu kopalni i przeprowadzeniu prac 
rekultywacyjnych roślinność obszaru zostanie częściowo 
odtworzona. 

Negatywny wpływ obszarów komunikacji na rośliny dotyczy 
zanieczyszczenia powietrza (w tym metalami ciężkimi) oraz 
możliwość wystąpienia awarii (podczas transportu substancji 
niebezpiecznych). Nasilenie oddziaływania zależy w głównej 
mierze od klasy drogi i związanym z nią nasileniem ruchu.  
 
Obiekty infrastruktury mogą pośrednio wpływać na roślinność, 
poprzez  wpływ oczyszczalni na jakość wód. 
 
Pozostałe obiekty infrastruktury na terenie miasta i gminy nie 
wykazują znaczącego oddziaływania na rośliny.  

woda 

Wprowadzana zabudowa ma niewielką powierzchnię. Należy 
się spodziewać niewielkich zmian w poziomie wód gruntowych 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Położenie w 
odległości od obszarów zainwestowanych niesie ze sobą 
konieczność użytkowania indywidualnych studni głębinowych. 
Wskazane jest odprowadzanie wód opadowych do gruntu. 
Negatywnie na jakość wód wpływa poziom skanalizowania 
gminy i wynikająca z niego możliwość przenikania 
zanieczyszczeń do gleb i wód gruntowych. W miarę 
zwiększania się obszarów skanalizowanych wpływ na jakość 
wód będzie malał. 
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość wód. 

W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Ich negatywny wpływ może 
dotyczyć emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości 
wystąpienia awarii. Możliwe jest występowanie większych 
źródeł zanieczyszczeń wpływających na jakość wód. 
Przeciwdziałać zagrożeniom mają prowadzone kontrole stanu 
technicznego obiektów. Dokładne oddziaływanie zależy od 
rodzaju prowadzonej działalności / stosowanych technologii w 
istniejącym lub projektowanym obiekcie. 
Wprowadzane zainwestowanie ze względu na profil produkcji 
może wymagać posiadania własnego ujęcia wody, wpływając 
na stan zasobowy wód na terenie miasta i gminy oraz poprzez 
profil produkcji może być producentem znacznych ilości 
ścieków wpływających na jakość wód. Dokładne 
oddziaływanie obszarów będzie można określić po ustaleniu 
rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanych technologii w 
realizowanym obiekcie. 

W związku ze zmianą pokrycia terenu, naruszeniem 
powierzchni ziemi oraz prowadzeniu prac wydobywczych, 
obniżeniu ulega zwierciadło wód podziemnych. Zasięg 
oddziaływania zależy od wielkości odkrywki. Wysokość 
zwierciadła wód podziemnych po zakończeniu eksploatacji 
zależy od przyjętego kierunku rekultywacji (w tym 
ewentualnego wyrównania terenu, wprowadzeniu lub braku 
nasadzeń, przeznaczenia pod jeziora itp.).  
  

Prowadzone prace nie powinny wpływać na jakość wód 
podziemnych. 

Na stan zasobowy wód podziemnych wpływa obecność ujęć 
wody. Ujęcia powodują powstanie lokalnego leja depresyjnego 
(wielkość i zasięg oddziaływania zależą od głębokości i 
wielkości poborów). Pobór powinien odbywać się zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym i możliwościami 
zasobowymi wód podziemnych. 
Na jakość wód wpływa oczyszczalnia ścieków (zrzut poprzez 
kanał Ożarów-Wisła odbywa się do Wisły). 
Zagrożeniem dla jakości wód jest również spływ 
powierzchniowy zanieczyszczeń z jezdni (w tym substancji 
ropopochodnych oraz związków metali ciężkich) oraz 
możliwością wystąpienia awarii podczas transportu substancji 
niebezpiecznych.  Niwelowanie oddziaływania spływu 
powierzchniowego może się odbywać poprzez zastosowanie 
systemów podczyszczania (osadników) wzdłuż dróg. 
Urządzenia te powinny być zastosowane w trakcie realizacji 
przebudowy drogi krajowej nr 74 oraz obwodnicy Ożarowa i 
sąsiadujących miejscowości. Oddziaływanie dotyczy terenów 

                                                 
36 Poprzez roślinność rozumie się wpływ na stan roślinności. 
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W przypadku aktywności o charakterze rolniczym (chowu 
towarowego zwierząt) poza zwiększonym poborem wód mogą 
one negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych 
poprzez przenikanie zanieczyszczeń odzwierzęcych w głąb 
ziemi. 

bezpośrednio przyległych. 
W miejscowości Lasocin planowana jest kontenerowa oczyszczalnia 
ścieków działająca w systemie SBR poniżej 400 RLM oraz teren 
lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Ze względu 
na korzystne uwarunkowana środowiskowo - przyrodnicze 
(korzystna budowa geologiczna, niski poziom wód gruntowych, 
położenie poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo 
powodzi itp), niewielką skalę tej inwestycji (ok. 384 RLM) oraz 
położenie terenu na skraju wsi Lasocin (brak ciągów przyrodniczych 
oraz obszarów, siedlisk i gatunków objętych ochroną), inwestycje te 
nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze. Realizacja 
inwestycji musi być zgodna z przepisami odrębnymi.  

powietrze 

Wyznaczone obszary mogą negatywnie wpływać na jakość 
powietrza w okresie zimowym w wyniku wzrostu emisji niskiej. 
Ze względu na charakter zabudowy oddziaływanie to jest 
krótkotrwałe i o niewielkim natężeniu, dotyczy terenów 
bezpośrednio przyległych. Minimalizować negatywne 
oddziaływanie można poprzez modernizacje kotłów i kotłowni 
oraz stosowanie czystszych paliw.  
 
Zgodnie z przeznaczeniem terenu projekt Studium dopuszcza 
jedynie lokalizację usług nieuciążliwych. Nie będą tu 
występowały większe źródła zanieczyszczeń mogące wpływać 
na jakość powietrza. 

W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Ich negatywny wpływ może dotyczyć 
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości wystąpienia 
awarii. Możliwe jest występowanie większych źródeł zanieczyszczeń 
wpływających na jakość powietrza. Przeciwdziałać zagrożeniom 
mają prowadzone kontrole stanu technicznego obiektów. Dokładne 
oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej działalności / 
stosowanych technologii w istniejącym lub projektowanym obiekcie. 
Wpływ cementowni dotyczy emisji pyłów i gazów do atmosfery. 
Zakład jest wymieniony w raporcie o stanie środowiska w woj. 
Świętokrzyskim 2009-2010r. wśród 17 zakładów o emitujących 
ponad 500 ton pyłów i gazów do środowiska (bez CO2), co poza 
uciążliwością samych pyłów wpływa na zmiany w nasłonecznieniu 
terenów przyległych. Emisję ograniczają stosowane w zakładzie 
filtry.  
Wpływ aktywności gospodarczej o charakterze rolniczym 
związanym z chowem towarowym zwierząt dotyczy jakość powietrza 
(fetor) oraz emisji gazów (metan). W okresie zimowym dodatkowo 
pojawia się emisja niska związana z ogrzewaniem pomieszczeń. 
Wpływ zanieczyszczeń ogranicza się zazwyczaj do terenów 
bezpośrednio przyległych. 

W okresie prowadzenia wydobycia występuje emisja 
zanieczyszczeń komunikacyjnych ze sprzętu obsługującego 
kopalnię oraz pyłów. Dodatkową uciążliwością jest hałas, 
związany również ze stosowaniem materiałów wybuchowych. 
Oddziaływanie jest okresowe (związane z czasem pracy 
kopalni oraz harmonogramem wydobycia).  
Oddziaływanie ustanie w momencie zakończenia wydobycia i 
przeprowadzenia rekultywacji. 

Negatywne oddziaływanie obszarów tej kategorii dotyczy 
głównie obszarów komunikacyjnych i dotyczy emisji 
zanieczyszczeń do powietrza (w tym metali ciężkich) oraz 
możliwością wystąpienia awarii podczas transportu substancji 
niebezpiecznych. Z oczyszczalnią ścieków związane są 
uciążliwości zapachowe. Oddziaływanie dotyczy terenów 
bezpośrednio przyległych. 
 
 

powierzchnię ziemi
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Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
trwale przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe. Zmianie 
nie ulega rzeźba terenu. 
Problem stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna i 
związana z tym możliwość przenikania zanieczyszczeń z 
nieszczelnych szamb. 
 
W obrębie wyznaczonych obszarów dopuszcza jedynie 
lokalizację usług nieuciążliwych, które nie będą znacząco 
oddziaływać na jakość gleb.  
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne. 

Na wyznaczonych terenach zmianie ulega pokrycie terenu. 
Wierzchnia warstwa profilu glebowego ulega trwałemu 
przekształceniu.  
W obrębie terenów AG Studium dopuszcza lokalizację 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Ich negatywny wpływ może dotyczyć 
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz możliwości wystąpienia 
awarii. Dokładne oddziaływanie zależy od rodzaju prowadzonej 
działalności / stosowanych technologii w istniejącym lub 
projektowanym obiekcie. 
Możliwe jest występowanie większych źródeł zanieczyszczeń 
wpływających na roślinność. Wyznaczone obszary mogą 
negatywnie wpływać na jakość gleb głównie poprzez emisje i 
przenikanie do gruntu zanieczyszczeń (pyłowych w przypadku 
cementowni oraz zanieczyszczeń odzwierzęcych z terenów 
aktywności gospodarczej o charakterze rolniczym), jak również 
poprzez możliwości wystąpienia awarii.  
Na obszarach tych nie występują gleby organiczne. 

Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
przekształcą pokrycie terenu i profile glebowe. Prowadzone 
prace nie powinny wpływać na jakość gleb.  
 
Na wyznaczonych obszarach nie występują gleby organiczne. 

W ramach tej kategorii rzeźba terenu nie ulega znaczącym 
przekształceniom. Zmianie ulega pokrycie terenu.  
Negatywne oddziaływanie terenów komunikacyjnych na jakość 
gleb dotyczy emisji zanieczyszczeń (w tym metali ciężkich), 
spływem i przenikaniem w głąb gleb substancji 
ropopochodnych, zanieczyszczeniem związanym z 
możliwością wystąpienia awarii (podczas transportu substancji 
niebezpiecznych) oraz innych zanieczyszczeń. 
Dodatkowo negatywnie na jakość gleb może pośrednio 
oddziaływać oczyszczalnia ścieków na jakość wód i ich 
infiltrację. 
 
Pozostałe obiekty infrastruktury na terenie miasta i gminy nie 
wykazują znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi.  
 
Na obszarach tych nie występują gleby organiczne. 

krajobraz
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W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
znaczącym przekształceniom. Wysokość zabudowy ustalona 
w Studium to maksymalnie 2 kondygnacje, co ogranicza 
dowolność w tym zakresie oraz negatywny wpływ na krajobraz 
wizualny. 
 

Ograniczenia nie dotyczą obiektów i urządzeń technicznych, 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu. 

W obrębie wyznaczonych obszarów rzeźba terenu nie ulega 
przekształceniom.  
Studium dopuszcza w obrębie terenów aktywności 
gospodarczej lokalizację obiektów maksymalnie do 30m 
wysokości dla kategorii AGw i do 12m dla AGn i AGr, przy 
czym dopuszcza przekroczenie podanej wysokości dla 
obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania terenu. 

W obrębie kopalni rzeźba terenu ulega znaczącym 
przekształceniom. 
Zmiana pokrycia oraz rzeźby terenu wpływa na krajobraz 
wizualny obszaru – wyrobiska oraz obszary utylizacji odpadów 
wydobywczych. Oddziaływanie zmniejszy się po zakończeniu 
wydobycia i podjęciu prac rekultywacyjnych, przy czym zmiany 
w rzeźbie terenu kopalni wapienia należy uznać za stałe. 
Ostateczną ocenę oddziaływania na krajobraz będzie można 
przeprowadzić po rekultywacji terenu kopalni. 

Znaczący wpływ na krajobraz będzie miała realizacja siłowni 
wiatrowych, które poprzez swoją wysokość (maksymalnie 180m) 
będą stanowiły wyraźne dominanty w krajobrazie wizualnym gminy. 
Przed realizacją wskazane jest przeprowadzenie studium 
wizualnego projektu, określającego jego wpływ na krajobraz z 
różnych punktów widzenia, a w szczególności od strony Wisły. 
Obszary komunikacyjne przecinają tereny o różnym sposobie 
zagospodarowania, zasadniczo nie wpływają na rzeźbę terenu i 

krajobraz wizualny. Wyjątek może stanowić realizacja 
przebudowy drogi krajowej nr 74 i zastosowanie ekranów 
dźwiękochłonnych. 
Pozostałe obszary infrastruktury technicznej nie wpływają w 
znaczący sposób na krajobraz.  

                                                 
37 Poprzez powierzchnię ziemi rozumie się glebę i jej jakość, gleby organiczne, gleby klas chronionych oraz rzeźbę terenu. 
38 Przez krajobraz rozumie się pokrycie terenu oraz rzeźbę terenu. 
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klimat 

Wprowadzana zabudowa ma charakter ekstensywny, tworząc 
niewielkie powierzchnie o podobnym sposobie 
zagospodarowania i minimalnym udziale powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszącym głównie 30%. Ewentualne 
zmiany klimatu lokalnego zależą od zagospodarowania terenu 
w obrębie działek i ograniczają się zasięgiem oddziaływania 
do działki budowlanej. Obszary mogą się charakteryzować 
zwiększoną amplitudą temperatur oraz zmniejszoną 
wilgotnością (przy dużym udziale powierzchni utwardzonych w 
części działki) lub brakiem znaczących różnic w klimacie 
lokalnym (przy równomiernym zagospodarowaniu). 

Wprowadzanie dużych powierzchni utwardzonych prowadzi do 
zmian w topoklimacie - głównie warunków termicznych 
(zwiększenie amplitudy temperatur i powiązanego z nim 
spadku wilgotności powietrza). Przeciwdziałać zmianom 
topoklimatu może odpowiednie zagospodarowanie 
powierzchni biologicznie czynnej, poprzez wprowadzenie 
roślinności oraz niewielkich zbiorników wodnych.  
Wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów wpływa na zmiany 
nasłonecznienia terenów bezpośrednio przyległych.  

W związku z przekształceniem powierzchni ziemi i obniżeniem 
poziomu wód gruntowych zmianie ulega topoklimat – 
zwiększenie amplitudy temperatur, wzrost nasłonecznienia, 
zmniejszenie wilgotności powietrza. Zasięg oddziaływania 
ogranicza się do najbliższej okolicy. 
Zmiany w topoklimacie mają charakter czasowy (są 
odwracalne) i ustaną po zakończeniu eksploatacji i 
przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych. 

Obszary komunikacyjne zmieniają klimat terenów 
bezpośrednio przyległych. Wzrasta różnica temperatur 
pomiędzy obszarami komunikacyjnymi i terenami 
sąsiadującymi. Zwiększają się amplitudy dobowe oraz spada 
wilgotność. Wielkość zmian zależy od materiałów, z których 
utworzono nawierzchnię oraz szerokości pasów drogowych. 
Ze względu na niewielką powierzchnię obszarów (szerokość 
pasów drogowych) oddziaływanie jest nieznaczne i ogranicza 
się do terenu drogi/stacji. 

zasoby naturalne
39

 

Tereny w miejscowościach Wojciechówka i Stróża położone 
są w obrębie zewidencjonowanych złóż kopalin naturalnych. 
 
Część obszarów położona jest w obrębie GZWP. 

W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie większości 
wyznaczonych obszarów nie występują udokumentowane 
złoża surowców. Teren AGw obejmujący Cementownię 
Ożarów przylega do terenów powierzchniowej eksploatacji 
kopalin i utylizacji odpadów wydobywczych. W jego 
sąsiedztwie występują znaczące obszary 
zewidencjonowanych złóż surowców (wapieni). 
Obszary częściowo położone są w obrębie GZWP. 

W obrębie obszarów zewidencjonowano złoża kopalin, 
głównie wapieni. Na obszarze tym zmianie ulegają warunki 
środowiskowe (powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat lokalny, 
zwierciadło wód podziemnych) w związku z prowadzoną 
eksploatacją kopalin.  
Obszary częściowo położone są w obrębie GZWP. 
Prowadzona eksploatacja powierzchniowa przyczynia się do 
zmiany stosunków wodnych obszaru a tym samym źródeł 
zasilania GZWP. Obszary nie wpływają na jakość wód. 

Drogi przebiegają przez tereny zewidencjonowanych złóż 
surowców naturalnych oraz obszary zasięgu GZWP. Nie 
wpływają na stan i jakość zasobów. 

zabytki 

W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występują obiekty wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków.  
W sąsiedztwie obszarów położonych w południowej części 
gminy często występują zewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne. Najwięcej ilościowo stanowisk występują w 
sąsiedztwie zabudowy w miejscowościach: Janowice, 
Grochocice, Binkowice, Przybysławice. Pojedyncze tereny 
znajdują się  w obrębie wyznaczonych stanowisk. 
Podejmowane na tych terenach działania wymagają 
współpracy w właściwym organem ochrony zabytków. 

W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występują obiekty wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków, ani zewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne. 

W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występują obiekty wpisane do rejestru lub 
ewidencji zabytków, ani zewidencjonowane stanowiska 
archeologiczne. 

Tereny komunikacyjne przebiegają przez miejscowości, w 
których znajdują się obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji 
zabytków. Na stan zachowania zabytków może wpływać 
emisja zanieczyszczeń z tych terenów oraz wibracje wywołane 
przez hałas.   
 
Projektowane drogi mogą przecinać zewidencjonowane 
stanowiska archeologiczne. Podejmowane w obrębie strefy 
działania wymagają współpracy w właściwym organem 
ochrony zabytków. 

dobra materialne
40

 

Wyznaczone obszary leżą poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodziowego. Tereny we wsi Maruszów 
położone są w obrębie terenów potencjalnego zagrożenia 
powodziowego o prawdopodobieństwie 1%. 
W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych 
obszarów nie występuje zagrożenie masowych ruchów 
powierzchni ziemi. 
 
Wyznaczone obszary nie wykazują znaczącego oddziaływania 
na dobra materialne. 

Wyznaczone tereny leżą poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi. 
 
Oddziaływanie obszarów na dobra materialne zależy od 
prowadzonej działalności/ stosowanych technologii w 
istniejącym lub projektowanym obiekcie. W większości 
przypadków negatywne oddziaływanie dotyczy głównie 
możliwości wystąpienia awarii.  

Tereny leżą poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi. 
  
Tereny te nie wykazują znaczącego oddziaływania na dobra 
materialne.  

Wyznaczone obszary leżą poza obszarami narażonymi na 
niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. W obrębie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie 
występuje zagrożenie masowych ruchów powierzchni ziemi. 
 
Oddziaływanie na dobra materialne w przypadku terenów 
komunikacji dotyczy wibracji, których źródłem jest hałas oraz 
możliwości wystąpienia awarii podczas transportu substancji 
niebezpiecznych. Możliwość wystąpienia awarii związana jest 
również z obecnością na terenie gminy gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN100 4,0 MPa. 
Pozostałe obszary nie wykazują znaczącego oddziaływania na 
dobra materialne. 

Zależności między 
wymienionymi 

elementami 
środowiska i między 
oddziaływaniami na 

te elementy 

Wyznaczone obszary poprzez emisję niską mogą oddziaływać 
głównie na organizmy żywe – ludzi, zwierzęta, rośliny. W 
związku z powierzchnia  obszarów i charakterem zabudowy 
oddziaływanie to nie jest znaczące. 
Wpływ na stan wód gruntowych, jakość powietrza i zmiany w 
krajobrazie wizualnym / kulturowym tych obszarów są 
nieznaczne. 

Wyznaczone obszary poprzez emisję zanieczyszczeń, hałasu, 
wibracje i możliwość wystąpienia awarii mogą znacząco 
oddziaływać na większość analizowanych elementów 
środowiska w tym ludzi. Elementy dotknięte 
zanieczyszczeniem pochodzącym z wyznaczonych obszarów 
(woda, powietrze, gleby) mogą wtórnie oddziaływać na 
organizmy żywe. 

Naruszenie powierzchni ziemi i zmiana rzeźby terenu 
wpływają na poszczególne składniki środowiska takie jak 
poziom wód gruntowych, szata roślinna, zwierzyna, 
topoklimat. Obszary raczej nie wpływają na jakość powietrza, 
gleb czy wód (brak emisji zanieczyszczeń poza pyleniem). Po 
przeprowadzeniu rekultywacji terenu kopalni negatywne 
oddziaływanie na tym obszarze powinno zostać odwrócone. 

Oczyszczalnia ścieków poprzez wpływ na jakość wód 

pośrednio wpływa również na organizmy żywe (zwierzęta, 
ludzi i roślinność). Obecność szlaków komunikacyjnych, 
poprzez zanieczyszczenia powietrza oraz hałas wpływa 
zarówno na organizmy żywe jak i pozostałe komponenty 
środowiska (powietrze, wodę, gleby oraz dobra materialne). Z 
terenami komunikacyjnymi orz gazociągiem wysokiego 
ciśnienia związane jest ryzyko wystąpienia awarii, mogącego 
wpływać na większość z analizowanych elementów 
środowiska. 

   

                                                 
39 Poprzez zasoby naturalne rozumie się udokumentowane złoża surowców. 
40 Poprzez dobra materialne rozumie się budynki, budowle i drogi. 



 

6.5.2. WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA USTAWOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY  

OBSZARY NATURA 2000  
Na terenie gminy występują dwa obszary Natura 2000. Oba w północno-wschodniej części obszaru 

opracowania: PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce 

(OZW). 

Tereny położone w obrębie obszarów Natura 2000 Studium pozostawia w aktualnym użytkowaniu (Re – 

tereny z dominacją łąk i pastwisk, ZE - obszary zieleni naturalnej nieleśnej). Wyznaczone obszary zabudowy 

odpowiadają terenom już zurbanizowanym lub położone są w ciągu istniejącej zabudowy. W toku prowadzonych 

prac projektowych i pierwszego opiniowania przedkładanego projektu z RDOŚ zdecydowano się wprowadzić 

dodatkowe zapisy uszczegóławiające w sposób zawężający możliwe gospodarowanie na tym terenie, które musi 

być podporządkowane priorytetowi ochrony gatunków siedlisk i obszarów chronionych. Ponadto zrezygnowano z 

wyznaczonej wcześniej funkcji US na terenie potencjalnego zagrożenia powodzią w obrębie geodezyjnym 

Biedrzychów. Na podstawie wyników analiz przedstawionych w rozdziałach powyżej, należy stwierdzić że 

wprowadzane przeznaczenie tego terenu oraz wynikające z tego możliwe gospodarowanie i zainwestowanie nie 

wpłyną znacząco na cel i przedmiot ochrony obszaru. 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 
Ochroną objęte są fragmenty zbocza wąwozu, porośnięte roślinnością krzewiastą z niewielką domieszką 

drzew. Użytek ma formę nieciągłą. 

Projekt Studium zachowuje aktualne użytkowanie terenu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 

wprowadza się zmian mogących znacząco oddziaływać na użytek. 

 

POMNIKI PRZYRODY 
Na terenie gminy występuje 12 pomników przyrody. Większość położona jest w obrębie parków 

podworskich w Wyszmontowie, Jankowicach i Śmiłowie, będących obecnie własnością prywatną. Wprowadzane 

zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie będą w znaczący sposób oddziaływały na istniejące pomniki 

przyrody. 

 

OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN I ZWIERZĄT 
Inwentaryzacja przyrodnicza wskazała miejsca występowania cennych siedlisk, w tym gatunków objętych 

ochroną. Szczegółowe inwentaryzacje  wykonywane były również z planowanym poszerzeniem terenu kopalin 

Grupy Ożarów S.A. Na terenie tym brak gatunków roślin chronionych prawem Wspólnotowym oraz gatunków 

zagrożonych w skali kraju i regionu. Występuje tylko jeden gatunek chroniony częściowo – kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium, mający na analizowanym terenie dwa stanowiska. Liczebność populacji gatunku zawiera 

się w przedziale 70-100 osobników. Jest to gatunek pospolicie występujący w całym kraju, w tym w regionie 

świętokrzyskim. Zniszczenie jego populacji w związku z realizacją planowanej inwestycji nie wpłynie na stan 

zachowania gatunku w skali kraju i regionu. Niemniej jednak inwestor jest zobowiązany wystąpić do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w celu uzyskania niezbędnego zezwolenie na zniszczenie stanowisk 

kocanek piaskowych Helichrysum arenarium, na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.). 

Projekt Studium generalnie (poza ww. przypadkiem) zachowuje aktualne użytkowanie terenu na 

stwierdzonych obszarach występowania gatunków chronionych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Nie 

wprowadza też  zmian mogących znacząco oddziaływać na te gatunki, zgodnie z zamieszczonymi analizami w 

rozdziałach powyżej. 

 



 

 138 

6.5.3. WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA SYSTEM PRZYRODNICZY ORAZ 

FUNKCJONOWANIE PRZYRODNICZE 

Podstawowymi strukturami kształtującymi powiązania przyrodnicze gminy są: 

 dolina Wisły (mezoregion: Małopolski Przełom Wisły) wraz z przyległymi terenami tarasu zalewowego i 

nadzalewowego; 

 kompleksy łąk, lasów i zadrzewień w północnej części gminy; 

 kompleks łąk, zadrzewień i cieków wodnych, położony wzdłuż doliny rzeki Czyżówki w południowej 

części gminy. 

Strukturami drugorzędnymi są rozbudowane układy rowów i kanałów wraz z przyległymi obszarami łąk i 

pastwisk oraz wąwozów i jarów. 

 

Wymienione elementy struktury przyrodniczej wchodzą w skład obszarów otwartych oznaczonych w niniejszym 

studium symbolami przeznaczenia: 

- WS - tereny wód otwartych, 

- ZE - tereny zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-bagienne) …) 

- ZL - tereny lasów, 

- ZLn - tereny dolesień, 

- Re - tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych. 

. Zgodnie z zapisami Studium określającymi kierunki zagospodarowania przestrzennego nadrzędną rolą 

tych obszarów jest utrzymanie i wykształcenie powiązań przyrodniczych umożliwiających właściwe 

funkcjonowanie przyrodnicze pozostałych obszarów funkcjonalnych.  

Jako tereny wspomagające funkcjonowanie określonego wyżej systemu przyrodniczego Studium wskazało 

także tereny funkcjonalne o niskiej ekstensywności zabudowy i wysokim udziale powierzchni biologicznie 

czynnej, charakteryzujące się wspomaganiem przepływu materii i energii w przyrodzie.  

 

System przyrodniczy gminy tworzą zaś tereny oznaczone symbolami WS, ZE i Re. 

Na obszarach tworzących system przyrodniczy projekt Studium wprowadza następujące ustalenia jako wyraz 

polityki przestrzennej Rady Gminy: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyłączeniem obiektów celu publicznego i innych służących obsłudze mieszkańców, w szczególności 

infrastruktury technicznej i dróg; 

 zakaz dokonywania trwałych i nieodwracalnych zmian stosunków wodnych, a w szczególności 

prowadzenia odwodnień i innych robót powodujących trwałe i nieodwracalne obniżenie poziomu wód 

podziemnych lub ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, jeżeli 

służą innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna gospodarka wodna oraz ochrona 

przeciwpowodziowa; 

 zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne, charakterystyczne formy 

rzeźby terenu (w szczególności wąwozy), za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową  

i modernizacją urządzeń wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze 

mieszkańców; 

 dopuszczenie wprowadzenia zagospodarowania obszarów przyległych do wód otwartych - jako  

ogólnodostępnych terenów zieleni (w tym częściowo urządzonej), terenów rekreacyjnych i 

zagospodarowania turystycznego przy zachowaniu i adaptacji zadrzewień i roślinności naturalnej; 

 budowę zbiorników retencyjnych.  
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Wprowadzane w projekcie Studium zagospodarowanie uwzględnia istniejące powiązania przyrodnicze. W 

aktualnym użytkowaniu pozostawiono tereny leśne, tereny podmokłe związane z dolinami rzecznymi na terenie 

gminy. Ograniczono wprowadzanie nowej zabudowy na najcenniejszych przyrodniczo terenach gminy – w dolinie 

rzeki Wisły. 

Sąsiedztwo pomniejszych cieków wodnych, stanowiących uzupełnienie głównych osi przyrodniczych 

gminy, pozostawiono również w użytkowaniu rolniczym (tereny otwarte przeznaczone pod tereny rolne, użytki 

zielone). Ich funkcjonowanie przyrodnicze utrzymano, zapewniono również połączenia z systemem nadrzędnym. 

Utrudnieniem dla swobodnej migracji są ciągi komunikacyjne, obszar miasta, cementownia oraz przyległe 

do niej tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin. 

 

6.5.4. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Zmiana Studium nie przewiduje terenów pod kompensację przyrodniczą.   

W rozdziale 5.„Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego” Studium ustaliło, że: „rozwój miasta i gminy Ożarów musi zachodzić na zasadach rozwoju 

zrównoważonego (rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny z jednoczesną ochroną środowiska 

przyrodniczego i poszanowaniem jego elementów). Oznacza to konieczność określenia zasad 

zagospodarowania pozwalających na zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego, w tym poprzez ochronę 

jego cennych zasobów, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu jego walorów.” 

Do głównych celów polityki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie ochrony 

środowiska i jego zasobów należą: 

 ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

 ochrona jakości powietrza atmosferycznego; 

 zapobieganie przekształcaniu i degradacji powierzchni ziemi; 

 ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; 

 wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami; 

 ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu;  

 współdziałanie w kształtowaniu systemu i ochrona obszarów chronionych; 

 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz 

awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. 

Główne kierunki ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych: 

 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, które w strukturze miasta i gminy stanowią system 

przyrodniczy, obejmując także fragmenty ciągów przyrodniczych o randze regionalnej; 

 wyeksponowanie w strukturze miasta i gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych  

i krajobrazowych; 

 ochrona istniejącej oraz wprowadzanie nowych terenów zieleni urządzonej; 

 poprawa jakości środowiska; 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 

W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono w 

Studium: 

 elementy środowiska przyrodniczego budującego system przyrodniczy miasta i gminy; 

 obszary i obiekty objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody; 

 zasady ochrony powietrza atmosferycznego; 
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 zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości; 

 zasady ochrony powierzchni ziemi; 

 zasady ochrony przed hałasem; 

 zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 

 zasady ochrony kopalin; 

 zasady ochrony zwierząt i roślin. 

 

6.5.4.1. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PRZEDSTAWIONE  

W STUDIUM 
ZASADY OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Ochrona powietrza na terenie miasta i gminy Ożarów polega na utrzymaniu stężeń substancji z klasy A  na 

aktualnym poziomie z jednoczesnym wskazaniem dążenia do obniżania substancji z klasy B i C. Zasada ta 

bezpośrednio wynika z aktualnego stanu i jakości powietrza.  

W przypadku zachodzących w przyszłości niekorzystnych zmian w jakości powietrza (gdy nie są 

dotrzymane dopuszczalne poziomy substancji) należy dążyć do zmniejszania poziomów substancji w powietrzu 

co najmniej do dopuszczalnych, zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony powierza zaleca się m.in.: 

 stopniową eliminację nieekologicznych źródeł ciepła (głównie z sektora komunalno – bytowego) 

powodujących tzw. rozproszoną emisję niską na rzecz uciepłownienia obszarów zwartej zabudowy w 

oparciu o sieć lokalnych systemów centralnego zaopatrzenia w ciepło, ogrzewania gazowego oraz 

systemów wykorzystujących: energię elektryczną, olej niskosiarkowy lub odnawialne źródła energii; 

 usprawnienie istniejących połączeń komunikacyjnych oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dla 

nowego zagospodarowania, w tym poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu transportowego w 

zakresie budowy dróg obwodowych oraz rozwoju ścieżek rowerowych, celem eliminacji przestojów w 

ruchu powodujących wzrost zanieczyszczenia pochodzących z tego źródła (głównie NO2 i CO); 

 wprowadzenie zieleni na obszarach źle zagospodarowanych, w tym wprowadzanie wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pasa zieleni izolacyjnej, celem eliminacji unosu pyłu  

z powierzchni terenu, dróg, pól uprawnych ... tj. tzw. emisji niezorganizowanej; 

 ograniczanie lokalizacji (przede wszystkim na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz  

o znacznym udziale tej zabudowy) obiektów wymagających pozwolenia na wprowadzenie gazów i 

pyłów do powietrza. 

 

ZASADY OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH I ICH JAKOŚCI 

Ochrona zasobów wodnych na terenie miasta i gminy polega na utrzymaniu właściwej jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych (aktualnie odpowiadają warunkom określonym w przepisach odrębnych). 

 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony zasobów wodnych zaleca się m.in.: 

 zakaz zabudowy na terenie dolin oraz ograniczanie na obszarach z brakiem izolacji lub słabą izolacją 

w utworach wodonośnych oraz w miejscach wychodni warstw wodonośnych (głównie tereny nizin 

aluwialnych), celem zmniejszenia ryzyka zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych; 

 ograniczanie wprowadzania nowej zabudowy na terenach o niskim poziomie wód gruntowych  

(z wysiękami), celem zmniejszenia ryzyka zanieczyszczania wód powierzchniowych  

i podziemnych;  
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 uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej m.in. poprzez podłączenie terenów zwartej zabudowy 

do zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

 na obszarach dolin preferowane rolnictwo ekstensywne tzn. z dużym udziałem trwałych użytków 

zielonych, celem zapewnienia stref buforowych pomiędzy gruntami ornymi  

a wodami powierzchniowymi w postaci pasa użytków zielonych, co ograniczy spływ z terenów rolnych. 

Generalne zasady ochrony wód powierzchniowych: 

 zapewnienie optymalnych warunków zasilania cieków; 

 ochrona zbiorowisk roślinności wodnej i przywodnej; 

 zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od brzegów cieków i zbiorników wodnych,  

z wyłączeniem obiektów dopuszczonych przystani i innych celu publicznego; 

 zakaz grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 10 m od brzegów cieków i zbiorników wodnych. 

Generalne zasady ochrony wód podziemnych: 

 określenie w planach miejscowych zasad zagospodarowania – między innymi znaczny udział 

powierzchni biologicznie czynnej - zapewniających gromadzenie, przechowywanie i powolny odpływ 

wód opadowych i roztopowych; 

 ochrona i wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych, istniejących stawów 

oraz budowa sztucznych zbiorników wodnych do retencjonowania wód w tym podczyszczonych wód 

deszczowych i roztopowych; 

 ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią (placów, ścieżek, 

parkingów, składów i innych) przez wprowadzanie (tam gdzie to możliwe) nawierzchni perforowanych 

lub innych indywidualnych rozwiązań; 

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach przewidzianych do 

urbanizacji; 

 inwestycje w infrastrukturę techniczną: w miarę możliwości likwidacja bezodpływowych zbiorników do 

gromadzenia ścieków, w miarę potrzeby rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w 

miarę potrzeby rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz promocja przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenach rolnych, nie włączonych do systemu kanalizacji. 

Ochrona obszarów głównych zbiorników wód podziemnych: nr 405 GZWP Niecka Radomska, nr 420 

GZWP Wierzbica-Ostrowiec oraz nr 422 GZWP Romanówka realizowana jest przez implementację przepisów 

wyższego szczebla. Wg stanu na listopad 2012 roku, istnieją dokumentacje hydrogeologiczne zawierające 

projekty zbiornika ochronnego GZWP nr 405 Niecka Radomska oraz nr 420 Wierzbica-Ostrowiec oraz 

propozycje zakazów nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu, mające na celu ochronę wód podziemnych. 

Dla wspomnianych powyżej proponowanych działań ochronnych nie wydano jednak stosownych Rozporządzeń. 

Na załączniku graficznym wskazano zasięgi ww. GPZW. 

 

ZASADY OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI 

Ochrona zasobów powierzchni ziemi na terenie miasta i gminy, zgodnie z obowiązującym prawem, 

realizowana jest poprzez:  

 racjonalne gospodarowanie gruntami (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach zmian  

w przeznaczaniu terenów),  

 zachowanie wartości przyrodniczych (poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej),  

 zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach 

zmian w przeznaczaniu terenów),  

 ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania (poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach 

powyżej),  
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 utrzymanie jakości gleby i ziemi na istniejącym poziomie, a w przypadku przekroczenia wymaganych 

standardów doprowadzenie ich jakości (poprzez działania rekultywacyjne)  

co najmniej do wymaganej;  

 zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury, poprzez ustalenia 

opisane w rozdziale ochrony wartości kulturowych.  

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony pokrywy glebowej zaleca się m.in.: 

 wprowadzenie zieleni na obszarach źle zagospodarowanych, celem eliminacji zwiększonej erozji 

wodnej gleb; 

 zmniejszenie ryzyka skażenia gleby poprzez ograniczanie lokalizacji zakładów wymagających 

opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony powierzchni ziemi (pod względem ukształtowania) obowiązuje m.in.: 

 wprowadzenie na skarpach zakazu zamiany formacji roślinnych o wykształconej strukturze pionowej 

na rzecz nieużytków (zwiększona erozja powierzchni ziemi, powodowana zwiększeniem spływu 

powierzchniowego wód); 

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach przewidzianych do 

urbanizacji; 

 przeprowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Dla charakterystycznych form ukształtowania terenu – eksponowanych i identyfikowalnych  

w krajobrazie miasta i gminy tj. obszaru skarpy Wisły, dolin rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem doliny 

Wisły, suchych dolin i wąwozów oraz naturalnie ukształtowanych wydm, obowiązują następujące zasady 

ochrony: 

 zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu  

i obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową urządzeń 

wodnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych służących obsłudze mieszkańców; 

 zachowanie i ochrona roślinności oraz kształtowanie powiązań przyrodniczych w oparciu o formy 

rzeźby terenu; 

 realizacja zagospodarowania z priorytetem zachowania i wyeksponowania naturalnych elementów 

krajobrazu w kompozycjach urbanistycznych i przestrzennych. 

Na terenie gminy występują kompleksy gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej (I-III) oraz gleby organiczne, 

które na podstawie przepisów odrębnych podlegają ochronie. 

 

ZASADY OCHRONY PRZED HAŁASEM  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego należy dążyć do poprawy stanu zgodnie  

z obowiązującymi standardami, na etapie planowania, projektowania i eksploatacji systemu transportowego, w 

szczególności poprzez : 

 modernizowanie trakcji kolejowej oraz ulic i dróg; 

 stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych jak np. nawierzchnie o niskich emisjach hałasu od 

kół pojazdu; 

 stosowanie zabezpieczeń akustycznych zabezpieczających tereny podlegające ochronie akustycznej 

oraz istniejącą zabudowę przy drogach o dużym natężeniu ruchu, linii kolejowej, terenach 

powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz aktywności gospodarczej poprzez stosowanie ekranów 

akustycznych, wałów ziemnych, zieleni izolacyjnej a w przypadku zakładów produkcyjnych również 
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instalacji i technologii ograniczających hałas produkcyjny; sytuowanie drzew i krzewów oraz elementów 

ochrony akustycznej wzdłuż dróg i linii kolejowej musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach odrębnych; 

 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do samochodu osobowego. 

 
ZASADY OCHRONY PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony przed polami elektroenergetycznymi obowiązuje m.in.: 

 ustanowienie stref ochronnych dla elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia, o 

napięciach znamionowych 110 kV i wyższym w granicach których zakazać lokalizowania obiektów 

przeznaczonych na pobyt stały ludzi; 

 ustanowienie stref ochronnych dla sieci i urządzeń radiolokacyjnych i radionawigacyjnych  

w granicach których zakazać lokalizowania obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi. 

 
 

ZASADY OCHRONY KOPALIN  

Zasady ochrony kopalin określają przepisy odrębne. 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony kopalin obowiązuje m.in.: 

- ochrona udokumentowanych złóż przed trwałym zainwestowaniem kopalinami (poprzez ustalenia opisane 

przy kierunkach zmian w przeznaczaniu terenów); 

- racjonalne gospodarowanie kopalinami (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach zmian w przeznaczaniu 

terenów); 

- dopuszczenie eksploatacji wybranych złóż kopalin (poprzez ustalenia opisane przy kierunkach zmian w 

przeznaczaniu terenów) przy spełnieniu przepisów odrębnych oraz jednoczesnym obowiązku: 

a) zapewnienia racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny, w tym m.in. poprzez możliwie 

kompleksowe wykorzystanie kopalin, w tym kopalin towarzyszących, 

b) ochrony środowiska, w tym przede wszystkim zasobów złoża, powierzchni ziemi oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

c) zastosowania środków ograniczających szkody w środowisku; 

- sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, prowadzoną zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

ZASADY OCHRONY ZWIERZĄT i ROŚLIN 

W zakresie działań podejmowanych w ramach planowania i gospodarki przestrzennej a dotyczących 

ochrony roślin i zwierząt obowiązuje m.in.: 

 zachowanie cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodniczej, 

w tym ochronę obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, realizowane poprzez ustalenia opisane w 

podrozdziałach powyżej (system przyrodniczy, obszary i obiekty ochrony przyrody); 

 zapobieganie zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody oraz abiotycznych elementów 

środowiska, realizowane poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej (zasady ochrony 

elementów środowiska). 

 

6.5.4.2. ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIOM DLA WIODĄCYCH 

INWESTYCJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ 
 

ROZBUDOWA KOPALNI ZŁOŻA GLINIANY-DURANÓW 
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Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winno być realizowane 

przez następujące działania : 

1. dokumentowanie i projektowanie eksploatacji złoża zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, 

2. wyprzedzające załatwianie spraw własnościowych; wykup zabudowań i gruntów w strefie przewidywanej 

eksploatacji i jej bezpośredniego wpływu na środowisko, 

3. ograniczanie emisji pyłów do powietrza przez utrzymywanie czystości nawierzchni dróg technologicznych 

oraz intensywne zraszanie w okresie suszy, 

4. stosowanie w robotach strzałowych ograniczeń wielkości ładunków wybuchowych w zależności od 

odległości od obiektu chronionego w oparciu o ekspertyzę sporządzoną przez uprawnionych 

rzeczoznawców, 

5. rezygnacja w robotach strzałowych z metody strzelania rozszczepkowego powodującej największe strefy 

zagrożeń; rozrzut odłamków skalnych i zastąpienie jej metodą mechaniczną, 

6. stosowanie w eksploatacji sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, systematyczne kontrole układów 

paliwowych maszyn, wykonywanie remontów poza wyrobiskiem. W przypadku awaryjnego wycieku 

substancji ropopochodnych natychmiastowe stosowanie absorbentów pochłaniających te substancje, 

7. wykonywanie prac w bezpiecznych odległościach od zabudowań mieszkalnych lub stosowanie 

zabezpieczeń zapewniających nieprzekraczalnie obowiązujących norm hałasu przy tych zabudowaniach, 

8. oczyszczanie wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobiska w osadniku przed ich zrzutem do kanału 

„Ożarów-Wisła”. 

 

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom w fazie budowy 

Polegać będzie na systematycznym otwieraniu nowych pól eksploatacyjnych zgodnie z przyjętym 

harmonogramem realizacji rozbudowy Kopalni Gliniany. Rozbudowa prowadzona będzie wiele lat. Rozbudowa 

Kopalni Gliniany w kierunku północnym nie obejmie wszystkich gruntów dla których aktualnie Grupa Ożarów S.A. 

posiada informację geologiczną, gdyż nie dysponuje prawem własności do wszystkich gruntów. Inwestor w celu 

zapobiegnięcia ewentualnym, konfliktom ze społecznością lokalną zdecydował się ograniczyć plany eksploatacji 

tylko do gruntów własnych – wykupionych w poprzednich latach i w roku 2012.  Dla otwarcia nowego pola 

eksploatacyjnego niezbędne będzie podjęcie każdorazowo następujących działań inwestycyjnych : 

- otwarcie frontu eksploatacyjnego tzn. wykonanie robót ziemnych (zdjęcie nadkładu i  

   wykonanie wykopu udostępniającego), 

- wykonanie drogi surowcowej (przedłużenie istniejącej w stanie dotychczasowym), 

-  doprowadzenie zasilania w energię elektryczną nowego pola eksploatacyjnego, 

- doprowadzenie maszyn urabiających (koparek,  spycharek, wiertnic i ładowarek) do nowych     

   tzn. wyjściowych (początkowych) pozycji. 

Również w fazie budowy nowego, kolejnego pola eksploatacyjnego występować będzie niezorganizowana 

emisja substancji z silników spalinowych : spychaczy, koparek i ładowarek oraz samochodów samowyładowczych 

wykonujących roboty ziemne (zdjęcie nadkładu, wykonanie wykopu transportowego), wykonanie  drogi 

surowcowej. Praca tych maszyn oraz samochodów wywoływać będzie powstawanie hałasu. Obydwie te 

uciążliwości będą miały charakter miejscowy i czasowy tzn. zamkną się na terenie do którego Grupa Ożarów S.A. 

posiadać będzie tytuł prawny i ograniczy się do czasu wykonywania ww. robót. 

 

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom w fazie likwidacji 

Wystąpi ona po wyczerpaniu się złoża wapieni i margli jurajskich Gliniany - Duranów lub po zaprzestaniu 

eksploatacji tego złoża w wyniku decyzji mających podłoże ekonomiczne. 

Niezależnie od przyczyny, faza likwidacji Kopalni oznacza usunięcie ze spągu maszyn urabiających. Ta 

operacja oznacza, że maszyny  powinny być zdemontowane i przekazane nowemu użytkownikowi (do nowej 
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lokalizacji) lub zdemontowane i pocięte na elementy dogodne do transportu w przypadku ich fizycznej likwidacji i 

przewiezione do zakładu przetwórczego. Substancje chemiczne znajdujące się w instalacji winny być z niej 

usunięte, zabezpieczone i przekazane do dalszego wykorzystania lub utylizacji. 

Budynki znajdujące się na powierzchni Kopalni zostaną wyburzone, jak również drogi transportowe (o 

nawierzchni betonowej). 

Po usunięciu z terenu Kopalni maszyn urabiających, kabli zasilających w energię elektryczną, wyburzeniu 

budynków kopalnianych i dróg transportowych itd. teren po byłej kopalni poddany zostanie rekultywacji. Zakłada 

się przeprowadzenie rekultywacji w kierunku leśnym lub wodnym. Ten drugi odnosi się tylko do wyrobiska, które 

po wybraniu złoża zostanie częściowo wypełnione wodą. 

Wskutek demontażu maszyn urabiających powstanie odpad w postaci złomu stalowego – kod  17 04 05 i 

17 04 07, który ostatecznie zostanie zagospodarowany w hucie żelaza. 

Zdemontowane kable elektryczne – kod 17 04 11 zagospodarowane zostaną w hucie miedzi. Przy 

rozbiórce budynków kopalnianych i dróg transportowych  powstaną odpady w postaci wymieszanego gruzu – kod 

17 01 07, odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek  - kod 17 01 01, gruzu ceglanego – kod 17 01 02, 

odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – kod 17 01 03.  Odpady te zostaną 

zagospodarowane na miejscu do niwelacji terenu, lub wywiezione na składowisko.  

Podczas likwidacji prowadzone będą typowe prace rozbiórkowe przez wyspecjalizowane firmy, które będą 

właścicielami tych odpadów i na nich spocznie obowiązek ich zagospodarowania. Uciążliwości będą podobne, jak 

podczas budowy. Ograniczą się one do terenu byłej Kopalni Gliniany wchodzącej w skład Grupy Ożarów S.A. i 

będą miały charakter tymczasowy. 

 

Ponadto należy zaznaczyć, że dla Kopalni Gliniany nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r.- Prawo ochrony 

środowiska. 

 

POZOSTAŁE OBSZARY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI: 

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom poprzez: 

1. dokumentowanie i projektowanie eksploatacji złoża zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, 

2. wyprzedzające załatwianie spraw własnościowych; wykup gruntów w strefie przewidywanej eksploatacji i jej 

bezpośredniego wpływu na środowisko, 

3. prowadzenia eksploatacji złóż w sposób zgodny z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności 

skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć), 

4. prowadzenia eksploatacji złóż w sposób wykluczający zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami 

ropopochodnymi, przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, z zachowaniem warunków ich 

eksploatacji przepisów bhp i przeciwpożarowych; systematyczne kontrole układów paliwowych maszyn, 

wykonywanie remontów poza wyrobiskiem. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych 

natychmiastowe stosowanie absorbentów pochłaniających te substancje, 

5. ograniczanie emisji pyłów do powietrza przez utrzymywanie czystości nawierzchni dróg technologicznych 

oraz intensywne zraszanie w okresie suszy, 

6. minimalizacja uciążliwość dla terenów sąsiednich poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum jałowego 

czasu pracy silników spalinowych samochodów wywożących urobek z kopalni oraz maszyn i sprzętu 

pracujących w wyrobisku i na zwałowiskach, 

7. wykonywanie prac w bezpiecznych odległościach od zabudowań mieszkalnych lub stosowanie 

zabezpieczeń zapewniających nieprzekraczalnie obowiązujących norm hałasu przy tych zabudowaniach,  
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8. zachowanie pasów ochronnych między gorną krawędzią docelowego wyrobiska a terenami będącymi w 

dyspozycji przedsiębiorcy, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 "Górnictwo Odkrywkowe. Szerokości 

pasów ochronnych". 

Ponadto należy zaznaczyć, że dla planowanych obszarów powierzchniowej eksploatacji nie zachodzi 

konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2002 r.- Prawo ochrony środowiska. 

 

FARMA WIATROWA 

Najpoważniejsze oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia – zmiana w krajobrazie jest niemożliwa do 

skompensowania. Jak każdy nowy obiekt budowlany, tym bardziej o dużej wysokości, zmiana ta będzie 

dostrzegalna przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Nie istnieją możliwości zrekompensowania zmiany 

krajobrazu. Celem ograniczenia wpływu farmy wiatrowej na krajobraz zastosowany zostanie jeden rodzaj 

kolorystyki elektrowni. Dla złagodzenia efektu dominacji w środowisku wizualnym, można wprowadzić w 

bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowych rzędy zieleni wysokiej (w  odległości minimum 250 m od wieży 

turbiny). Istotny jest także fakt, ze zmiana w krajobrazie jest odwracalna w związku z ograniczoną żywotnością 

elektrowni. 

W przypadku pozostałych oddziaływań poniżej przedstawiono propozycję ich ograniczania: 

− na etapie budowy i likwidacji farmy wiatrowej prace prowadzić w godzinach dziennych aby nie narażać na 

podwyższone poziomy hałasu i drgań, powodowanych przez prace montażowo-budowlane i demontażowe; 

− podczas wykonywania wykopów pod okablowanie zdejmować warstwę urodzajną gleby o miąższości 20-40 

cm, odkładać „na odkład” na jedną stronę planowanego wykopu, po czym wykonywać wykop. Po ułożeniu 

kabli, przy zasypywaniu wykopu grunt zagęszczony zostanie do pierwotnego stopnia naturalnego 

zagęszczenia. Do ostatecznego uporządkowania terenu, po zakończeniu budowy wykorzystać zgromadzony 

humus i rozścielony na warstwie jałowej; 

− urobek z pogłębiania wykopów wywieźć na obszary zdegradowane, celem rekultywacji terenów 

wymagających takich zabiegów na terenie gminy Udanin lub przyległych gmin bądź zastosować jako podkład 

pod drogi i place techniczne – elementy infrastruktury towarzyszącej. Przed zdeponowaniem wyrobku na 

terenach dawnych kopalni, hałd i wyrobisk należy rozpoznać siedliska pod kątem występowania zbiorowisk 

roślinnych i entomofauny celem uniknięcia ingerencji w kserotermy i stanowiska rzadkich motyli 

wykorzystujących tego typu środowiska jako miejsca występowania; 

− zoptymalizować trasę przejazdów ciężkiego sprzętu, aby zminimalizować uciążliwość dla okolicznych 

mieszkańców; 

− wprowadzić zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni reklam, poza możliwością umieszczenia na 

gondoli logotypu producenta/inwestora; 

− w przypadku stwierdzenia śmiertelności nietoperzy lub ptaków mogących wpłynąć na spadek liczebności 

populacji lokalnie lęgowych lub migrujących na podstawie wyników monitoringu porealizacyjengo 

śmiertelności należy uzgodnić sposób przeciwdziałania z uwzględnieniem możliwości okresowej modyf ikacji 

pracy poszczególnych turbin wiatrowych. 

 

Ponadto, zgodnie z przytoczonymi w rozdziałach powyżej zaleceniami (cytowanymi za stosownym Raportem 

oddziaływania na środowisko), poniżej przytacza sie także następujące działania: 

 wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bezwzględnego zakazu zalesiania 

gruntów rolnych w obszarze planowanej inwestycji oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień zwłaszcza o 

charakterze ciągłym (np. szpalerów przydrożnych drzew). Jest to warunek konieczny do spełnienia.  
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 Nie należy wprowadzać zadrzewień i zakrzewień zwłaszcza o charakterze ciągłym j.w. oraz należy 

zapobiegać ich samoistnemu powstawaniu w wyniku naturalnej dyspersji na gruntach dzierżawionych przez 

inwestora w tym przy drogach dojazdowych do turbin. 

 należy zapobiegać tworzeniu otwartych zbiorników wodnych w odległości minimum 200 m od lokalizacji 

wież. 

 niezbędne jest przeprowadzenie monitoringu poinwestycyjnego w zgodzie z wytycznymi aktualnymi na rok 

uruchomienia i funkcjonowania farmy. 

 nie należy oświetlać wież światłem białym mogącym wabić owady (fototaksja dodatnia) co zapobiegnie 

koncentracji głównego pokarmu nietoperzy. Zalecenie to nie dotyczy oświetlenia wymaganego innymi 

przepisami prawa np. lotniczego. W tym przypadku zaleca się zastosowanie oświetlenia o najmniejszej, 

dopuszczalnej przez te przepisy mocy oraz zmniejszenie do minimum częstotliwości błysków.  

 dla pięciu turbin w Janikowie należy wprowadzić wyłączenia czasowe od zachodu do wschodu słońca w 

dniach 10-31 sierpnia. Praca turbin musi być wstrzymana przy wietrze wiejącym z prędkością poniżej 6 m/s 

mierząc na wysokości osi rotora. Podczas ciągłych opadów deszczu wyłączenia nie są konieczne. Po 

przeprowadzeniu obserwacji w trakcie monitoringu poinwestycyjnego, przy wykazaniu niskiej aktywności we 

wskazanym okresie niniejsze zalecenie może zostać zmienione lub zaniechane. 

 

 

Rozmieszczenie poszczególnych elektrowni wiatrowych zostało poprzedzone analizą wpływu akustycznego, 

wpływu na awifaunę i chiropterofaunę. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w taki sposób by: 

− nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826) zmienionego 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. poz. 1109); 

− nie znajdowało się na trasach przelotowych, trasach licznych koncentracji, koczowania, żerowania oraz 

przemieszczania się między miejscami nocowania i dziennej aktywności dużych stad ptaków; 

− znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi, zbiorowiskami roślinności torfowiskowej, na 

terenach wilgotnych i podtopionych oraz poza kompleksami leśnymi; 

− znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu; 

− nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych. 

 

 

 

INWESTYCJE NA TERENACH AG (AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ), W TYM TERENY AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ Z DOPUSZCZENIEM INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TERMICZNYM 

GOSPODAROWANIEM ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 

Zaleceniem minimalizującym dla tych obszarów jest wyprzedzające wykonanie dróg oraz infrastruktury 

technicznej w tym przede wszystkim właściwe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej. Projekt studium 

wprowadza dodatkowo (poza ustaleniami tekstowymi obligującymi do zachowania norm wynikających z 

przepisów odrębnych) dodatkowy zapis obowiązku nasadzenia wysokiej i średniej zieleni izolacyjnej wzdłuż 

granic bezpośrednio sąsiadujących z zabudowa mieszkaniową lub z jej udziałem, co dodatkowo zabezpieczy 

tereny sąsiednie przed niepożądanym widokiem oraz ewentualnymi uciążliwościami hałasu czy pylenia (głównie 

ze źródeł komunikacyjnych).  

Bardziej szczegółowe zalecenia są możliwe na etapie sporządzania raportów oddziaływania na środowisko 

poszczególnych inwestycji. 
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Zalecenia minimalizujące dla inwestycji p.n. "Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z 

instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" (na podstawie Raportu o 

oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia dla tej inwestycji , 2010) 

1. Szczególna dbałość o szczelność podłoża w obszarze magazynowania i transportu odpadów oraz 

zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi. Na odpływie wód opadowych 

zbieranych z nawierzchni utwardzonych zakładu należy zainstalować separator wychwytujący zanieczyszczenia 

ropopochodne z osadnikiem. Urządzenia te należy okresowo czyścić. Z reguły usługę taką wykonuje zewnętrzna 

firma z która prowadzący instalację powinien podpisać stosowną umowę.  

2. Zastosować układy oczyszczania spalin i gazów odlotowych w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

najlepszej dostępnej techniki. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania redukcji tlenków azotu w spalinach, 

której w pierwotnej koncepcji nie uwzględniono, a która ze względu na charakter instalacji i rodzaj 

unieszkodliwianych odpadów jest niezbędna dla dotrzymania standardów emisyjnych. Ze względu emisję pyłów 

oraz substancji odorowych z instalacji suszenia musi być ona wyposażona w system oczyszczania powietrza 

wyposażony przynajmniej w płuczkę wodną. Przyjęte w rozważaniach rozwiązanie obejmujące zarówno biofiltr jak 

i płuczkę wodną jest skuteczniejsze, ale jak wspomniano mogą wystąpić problemy z lokalizacją na terenie 

zakładu.  

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne zakładające wyposażenie instalacji we wspomniane powyżej urządzenia 

wykazały, że we wszystkich punktach obliczeniowych obejmujących zarówno teren inwestycji, jak i najbliższe 

otoczenie dotrzymane będą standardy jakości powietrza. Nie są wymagane zatem działania kompensacyjne. 

3. Do czasu przekazania, odpady muszą być magazynowane w sposób odpowiedni dla danego typu odpadu. 

Magazynowanie odpadów powinno być realizowane z zachowaniem następujących zasad: 

- miejsca magazynowania odpadów powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych oraz zwierząt oraz przed rozprzestrzenianiem. Podłoże powinno być utwardzone i szczelne. 

- Magazynowane odpady muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (magazynowanie w 

pomieszczeniach, pod wiatą lub w szczelnych kontenerach. 

- odpady przeznaczone do odzysku bądź unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie mogą być 

magazynowane przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów oraz inne pyły magazynuje się i transportuje w sposób 

uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się w środowisku (np. za pośrednictwem pylenia). 

 

7. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE MAJĄCE NA UWADZE 

CEL I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000  

Na terenie gminy znajdują się dwa obszary Natura 2000: PLB140006 - Małopolski Przełom Wisły (OSO) 

oraz PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce (OZW). Oba obszary związane są z doliną Wisły położoną w 

północno-wschodniej części gminy. Projekt zmiany Studium nie wprowadza znaczących zmian w 

zagospodarowaniu przestrzenny w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie istniejących na terenie gminy obszarów 

Natura 2000. Obszar ten projekt zmiany Studium pozostawia w aktualnym użytkowaniu. Wyznaczone obszary 

zabudowy odpowiadają terenom już zurbanizowanym lub położone są w ciągu istniejącej zabudowy. 

W strukturze przeznaczenia terenu dominują obszary trwałych użytków zielonych (kategoria Re – tereny z 

dominacją łąk i pastwisk) oraz bliżej koryta rzeki, w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego obszary 

zieleni naturalnej nieleśnej (kategoria ZE) – głównie zakrzewienia przywodne, z mniejszym udziałem lasów. 
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W „Ocenie budowy i użytkowania farmy wiatrowej w miejscowości Janików, Śmiłów i Wyszmontów gm. 

Ożarów w odniesieniu do awifauny” autor odniósł się również do potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 

2000. Teren planowanej farmy wiatrowej położony jest ok. 5,5km na zachód od PLB140006 - Małopolski Przełom 

Wisły (OSO). 

Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków: szablodziób, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa 

białoczelne zimorodek oraz dzięcioł białoszyi. Żaden z gatunków nie został stwierdzony podczas rocznego 

monitoringu projektowanej farmy wiatrowej. Ocena stwierdziła, że teren planowanej inwestycji nie jest atrakcyjny 

dla ptaków wodno-błotnych, co wynika z ukształtowania terenu i braku terenów wodnobłotnych, większych 

cieków i zbiorników wodnych na obszarze planowanych siłowni wiatrowych.  

W wyniku prowadzonej obserwacji stwierdzono, że w okresie jesiennej migracji dominującym kierunkiem 

przelotu był zachód i południowy zachód oraz po części południe, wschód i północny wschód – przeważał w 

okresie wiosennym. Prowadzony monitoring nie wykazał zmian kierunku przelotu ptaków lub lokalnych koczowań 

z uwagi na warunki przyrodnicze noszące znamiona wybitnie korzystnych lub szczególnych dla ptaków w 

poszczególnych okresach. 

W rezultatach końcowych Ocena stwierdziła, że projektowana farma wiatrowa pod Ożarowem nie będzie 

znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 „Małopolski Przełom Wisły” PLB140006 i nie wpłynie 

negatywnie na integralność całej sieci. 

W związku z przewidzianym zagospodarowaniem terenu (pozostawienie w aktualnym użytkowaniu) w 

Studium nie rozważano rozwiązań alternatywnych. 

 

 

8. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ STUDIUM 

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 

Nie przewiduje się prowadzenia osobnych badań określających skutki realizacji postanowień Studium. 

Analiza zmian jakościowych poszczególnych komponentów środowiska będzie prowadzona w oparciu o 

monitoring środowiska WIOŚ. 

Stopień realizacji postanowień Studium i jego aktualności przedstawiony będzie w Analizie zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywanej przez wójta zgodnie z Art.32 ust.1 Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Analizę taką burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie (po wcześniejszym 

uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej) co najmniej raz w trakcie trwania kadencji rady. 

Zmiany jakościowe komponentów środowiska w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania 

przestrzennego gminy będą analizowane i przedstawiane podczas przeprowadzania kolejnych aktualizacji 

Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Ożarów, wraz z wytycznymi do dalszych działań. 

 

Sporządzony raport dla INWESTYCJI ROZBUDOWY KOPALNI GRUPY OŻARÓW S.A. nie przewiduje się 

konieczności prowadzenia specjalnego, dodatkowego monitoringu środowiska. 

1. W zakresie powietrza atmosferycznego występuje tylko emisja niezorganizowana z silników spal inowych 

maszyn urabiających surowiec skalny i samochodów ciężarowych dowożących wapień i margiel do zakładu 

przeróbczego. 

2. W zakresie monitoringu wód podziemnych, w związku z prowadzoną działalnością wydobywczą w Kopalni 

„Gliniany” należy prowadzić obserwacje zwierciadła wody poziomu jurajskiego. Monitoring dla potrzeb 

śledzenia stanu wód podziemnych w rejonie kopalni prowadzony będzie w trzech piezometrach oraz w 5 

studniach wierconych: w piezometrach P-1, P-2 i P-4, w studniach głębinowych Cementowni „Ożarów”, 

studni stanowiącej ujęcie wody dla wodociągu wiejskiego w Potoku i nieczynnych studniach w Potoku i 

Glinianach. Wskazane jest, aby pomiary prowadzone były z częstotliwością jeden raz w miesiącu.  
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3.  Systematyczne prowadzenie obserwacji w punktach pomiarowych monitoringu wód podziemnych 

(piezometrach i studniach wierconych) pozwala śledzić stan zwierciadła wód podziemnych i ocenić amplitudę 

wahań zwierciadła wody.   

4. Dla oceny jakości odprowadzanych wód kopalnianych, należy dwa razy w roku wykonywać badania wód 

kopalnianych z rząpia w zakresie wskaźników charakterystycznych dla zanieczyszczeń związanych z 

odkrywkową eksploatacją górniczą: zawiesina, siarczany i węglowodory ropopochodne. 

 

Odnośnie  budowy FARMY WIATROWEJ proponuje się na późniejszych etapach realizacji - np. podczas 

opracowania stosownych raportów, uwzględnienie poniższej propozycji monitoringu  

1) Hałas 

Zaleca się wykonanie akustycznej analizy porealizacyjnej tj. wykonanie pomiarów poziomu hałasu po 

uruchomieniu farmy w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 

konieczne będzie ograniczenie mocy akustycznej poszczególnych elektrowni lub ich czasowe wyłączanie w porze 

nocnej. Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub odpowiednim aktem normatywnym 

obowiązującym w momencie wykonywania monitoringu porealizacyjnego. Ze względu na specyfikę pracy 

elektrowni pomiary należy prowadzić przy większych prędkościach wiatru niż podane dopuszczalne w 

powyższym rozporządzeniu, co uwarunkowane jest również faktem wzrostu poziomu mocy akustycznej turbin 

wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Do oceny zagrożenia pomiary należy wykonywać przy prędkości wiatru 8 m/s 

mierzonej na wysokości 10 m nad poziomem terenu, co odpowiada poziomom mocy akustycznej źródeł 

przyjmowanych do obliczeń teoretycznych, zbliżonych do maksymalnych. 

2) Ptaki 

Zgodnie ze współczesnymi zaleceniami (PSEW, 2008) należy przeprowadzić monitoring porealizacyjny dla 

terenu zespołu elektrowni wiatrowych. Winien to być 2-letni monitoring, po rozpoczęciu eksploatacji całej farmy 

wiatrowej obejmujący: 

− określenie liczebności gatunków gniazdujących na terenie objętym przedsięwzięciem, przeprowadzone w 

sezonie lęgowym (od początku maja do końca czerwca); 

− identyczne jak wyżej badanie, przeprowadzone na obszarze porównawczym, na którym przeprowadzono 

takie badanie w ramach monitoringu przedrealizacyjnego; 

− badanie kolizyjności ptaków z turbinami wiatrowymi, w sposób pozwalający na dostrzeżenie wszystkich 

martwych i rannych ptaków; 

− ocenę błędu w badaniu kolizyjności, wynikającego ze zbierania martwych zwierząt przez padlinożerców; 

− opis reakcji gatunków migrujących i żerujących na terenie farmy wiatrowej na eksploatację farmy wiatrowej. 

 Nietoperze 

Po uruchomieniu farmy wiatrowej zaleca się wykonanie monitoringu poinwestycyjnego oceniającego jej 

rzeczywisty wpływ na nietoperze oraz zweryfikowanie prognoz oraz skuteczności działań minimalizacyjnych. 

Odnośnie sposobu prowadzenia monitoringu poinwestycyjnego zaleca się stosowanie dobrych praktyk aktualnych 

na dzień rozpoczęcia monitoringu porealizacyjnego. Aktualnie są to wytyczne PdON (2009), które za czas 

monitoringu porealizacyjnego uznają okres co najmniej 3 lat w trakcie pierwszych 5 lat działania farmy (w 1, 2 i 5 

roku; 1, 2 i 4 albo 1, 2 i 3) prowadzenia obserwacji nad śmiertelnością nietoperzy i automatycznej rejestracji ich 

aktywności w pobliżu wiatraków na 

wysokości osi rotora. 

Poszukiwania martwych nietoperzy należy prowadzić w odstępach 5-dniowych co najmniej w okresach 1 

kwietnia- 15 maja, 15 czerwca-15 lipca oraz 1 sierpnia-1 października. Badania śmiertelności wymagają 

dodatkowo co najmniej 2 krotnego testu skuteczności odnajdywania ofiar w danym miejscu przez dany zespół 
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oraz szybkości ich znikania z powierzchni. W przypadku istotnych zmian mogących mieć znaczenie dla 

skuteczności odnajdywania ofiar (np. zmiana sposobu zagospodarowania lub zmiana zespołu badawczego) 

kontrolę należy powtórzyć.  

Automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy prowadzi się na wysokości osi rotora, a jeśli jest to 

niewskazane ze względów technicznych, na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu, lecz na 

wysokości pracy łopat. Rejestracją należy objąć co najmniej 1/3 turbin przez wszystkie sezony aktywności 

nietoperzy.  

W przypadku, gdy monitoring w pierwszym roku wykaże brak śmiertelności nietoperzy oraz brak lub 

znikomą aktywność, w kolejnych latach monitoring można ograniczyć do jednej z dwóch wskazanych form, która 

w danym przypadku będzie uznana za skuteczniejszą. Jednak w przypadku, gdy w drugim roku stwierdzona 

zostanie śmiertelność lub zwiększona aktywność, to w trzecim roku należy powrócić do równoległego stosowania 

obu metod. 

W przypadku jeśli monitoring wykaże znaczące negatywne oddziaływania na nietoperze lub jego istotne 

niebezpieczeństwo, należy ustalić i zastosować odpowiednie działania zapobiegawcze lub łagodzące i rozpocząć 

ponowny 3-letni monitoring mający stwierdzić skuteczność przyjętych działań. 

 

Pozostałe zapisy w projekcie studium wpływają pośrednio na stan zachowania środowiska, poprzez 

wyznaczenie zasad zagospodarowania terenu oraz zapisów szczegółowych dla poszczególnych obszarów 

objętych planem. 
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