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1. Wstęp  

1.1 Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla m.in. skutków realizacji dokumentów strategicznych 

opracowanych przez organy administracyjne. W tym celu organ opracowujący projekt 

dokumentu sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 

Niniejszy dokument – Prognoza Oddziaływania na Środowisko (zwana dalej 

Prognozą) Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 został przygotowany jako 

pierwszy element w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji tego rodzaju dokumentów. Dokument ma na celu identyfikację przewidywanych 

ewentualnych skutków wpływu ustaleń Strategii na środowisko, ocenę zaproponowanych 

w nim rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa 

z zakresu ochrony środowiska. 

Zapisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko stanowią odzwierciedlenie wdrożenia do polskich regulacji prawnych ustaleń 

podjętych na poziomie międzynarodowym w dyrektywach Wspólnot Europejskich, w tym: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 

L 197 z 21.07.2001); 

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
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społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

(Dz. U. UE L 156 z 25.06.2003); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. UE L 

24 z 29.01.2008). 

Oprócz wymienionych dokumentów podstawą opracowania prognozy oddziaływania 

na środowisko są również inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia krajowe, w tym przede 

wszystkim: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze 

zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 

poz. 817); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 ze 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. nr 75 poz. 493); 
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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013  poz. 21); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 ze zm.);  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 ze zm.).  

1.2 Cel i zakres opracowania 

Wprowadzenie w życie planów i inwestycji zawartych w Strategii może powodować 

oddziaływanie na środowisko. Niniejsza Prognoza ma zdiagnozować możliwe szkody dla 

środowiska, jakie mogą mieć miejsce na skutek realizacji przedsięwzięć, dla których Strategia 

wyznacza ramy i kierunki rozwoju, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy 

przyjętymi w Strategii rozwiązaniami o charakterze planistycznym i organizacyjnym, 

a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi 

i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto jednym z głównych celów tego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 

mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, jak również ocena potencjalnych zmian 

w środowisku w przypadku braku realizacji zadań zawartych w Strategii. Prognoza ma za 

zadanie dostarczyć informacje zainteresowanym mieszkańcom w procesie konsultacji 

społecznych oraz organom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 

i Świętokrzyskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach 

celem jej zaopiniowania. 

Zgodnie z wytycznymi art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsza Prognoza powinna: 

 zawierać: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy, 
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 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 określać, analizować i oceniać: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu,  

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, 

w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu,  

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  

– różnorodność biologiczną,  

– ludzi,  

– zwierzęta,  

– rośliny,  

– wodę,  

– powietrze,  

– powierzchnię ziemi,  

– krajobraz,  

– klimat,  

– zasoby naturalne,  

– zabytki,  

– dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy; 



Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

9 

 

 przedstawiać: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru,  

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 

braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Natomiast szczegółowy zakres niniejszego dokumentu, w myśl art. 53 wyżej 

cytowanej ustawy został wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach (pismo WPN-II.411.22.2014.MI) oraz Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (pismo SEV.9022.5.76.2014). 

Informacje zawarte w niniejszej Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny. Również stopień jej szczegółowości został dostosowany 

do szczegółowości założeń projektu Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024. 

W przedmiotowej Prognozie uwzględniono informacje zawarte w prognozach sporządzonych 

dla innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych z projektem poddawanym procedurze 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej Prognozie uwzględniono 

informacje zawarte w dokumentach: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łagów na 

lata 2010-2017” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łagów na lata 2010-2018”. 

1.3 Zastosowana metodyka 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 

2014-2024 została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 ust. 2 i art. 52 

ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres 

Prognozy i stopień szczegółowości uzgodniono z organami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (pismo z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. WPN-II.411.22.2014.MI) oraz 

z Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia  

25 listopada 2014 r. sygn. SEV.9022.5.76.2014). Niniejsza Prognoza została opracowana 
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stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowana do zawartości 

i stopnia szczegółowości ocenianego dokumentu. 

Prognoza ma charakter ogólny, ponieważ odnosi się do oceny wpływu celów i zadań 

zawartych w Strategii. Zastosowane metody są typowe dla strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko, mają charakter opisowy, macierzowy oraz wskaźnikowy, są to metody 

stosunkowo ogólne i mające dość subiektywny charakter. Przy sporządzaniu Prognozy 

wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru gminy. Ponadto 

poddano analizie środowiskowe uwarunkowania etapu realizacji i eksploatacji celów 

strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska. 

2. Charakterystyka ocenianego dokumentu 

2.1 Informacje podstawowe 

Podstawą prawną do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata  

2014-2024 jest art. 4 ust 1. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o prowadzeniu polityki 

regionalnej, który mówi, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju. 

Opracowanie Strategii Rozwoju pozwala na określenie najbardziej efektywnych 

działań mogących zapewnić dynamiczny rozwój całego obszaru, stworzenie dogodnych 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych inicjatyw społecznych. 

Przeprowadzone dyskusje w ramach spotkań warsztatowych były okazją do dialogu 

przedstawicieli różnych środowisk. Pozwoliły one uzyskać odpowiedzi na podstawowe 

pytania dotyczące obecnego stanu, jak również przyszłości gminy Łagów. Realizacja celów 

zawartych w Strategii wspiera pozytywne przemiany na terenie gminy. Strategia zakłada 

wykorzystanie potencjału regionalnego oraz aktywizację społeczeństwa, co ma się przyczynić 

do zniwelowania barier rozwojowych występujących na terenie gminy.  

Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 składa się z 3 zasadniczych 

części odpowiadających logice procesu strategicznego: pierwsza jest częścią wprowadzającą, 

druga częścią programująco-strategiczną, zaś trzecia – wdrożeniową. 

2.2 Główne cele i założenia Strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 jest dokumentem, który 

prezentuje obraz, jaka chciałaby być gmina Łagów w 2024 roku. Wizja ta została ujęta 

w sformułowaniu „Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy oraz prężnie funkcjonująca strefa 

inwestycyjna atrybutem Turystycznej Gminy Łagów”. 
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 W celu realizacji zamierzonej wizji wyznaczono misję: „Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz potencjału 

inwestycyjnego Gminy Łagów podnosi jakość życia mieszkańców”, która ma być motorem 

do spełnienia wizji – Łagów 2024.  

Tabela 1 Wizja i Misja wyznaczone dla Gminy Łagów w ramach Strategii Rozwoju Gminy Łagów  

na lata 2014-2024 

WIZJA  

Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy oraz prężnie funkcjonująca strefa inwestycyjna atrybutem 

Turystycznej Gminy Łagów 

MISJA  

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kultowego i naturalnego oraz potencjału 

inwestycyjnego Gminy Łagów podnosi jakości życia mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Strategii Rozwoju Gminy  Łagów na lata 2014-2024 

W celu urzeczywistnienia założeń wizji i misji przeprowadzono konsultacje 

społeczne, w ramach których wyznaczono dwa cele główne: 

 „Turystyczna Gmina Łagów”, 

 „Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości”.  

Pomocne w realizacji założeń zawartych w celach głównych mają być cele 

szczegółowe oraz wyodrębnione wokół nich zadnia priorytetowe o większym stopniu 

szczegółowości. Poszczególne cele i zadnia prezentują tabele 2 i 3. 

Tabela 2 Cele i zadnia zawarte w Strategii w ramach 1 Celu głównego – Turystyczna Gmina Łagów 

1.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

Działanie priorytetowe  Zadania 

1.1.1 Powstanie edukacyjnej 

ścieżki rowerowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

1.1.1.1 Stworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej Jaskinię Zbójecką, 

miejscowości Czyżów i Sędek z innymi atrakcjami turystycznymi. 

1.1.1.2 Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową GreenVelo 

oraz miejscowością Nowa Słupia. 

1.1.1.3 Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej. 

1.1.1.4  Rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zapłotniej, 

nadanie mu funkcji rekreacyjnej. 

1.1.1.5  Uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy. 

1.1.1.6 Powstanie infrastruktury turystycznej przy edukacyjnej ścieżce 

rowerowej. 

1.1.2 Ograniczenie niskiej 

emisji oraz innych 

zanieczyszczeń do środowiska 

naturalnego. 

1.1.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

1.1.2.2 Wspieranie budowy obwodnicy Łagowa. 

1.1.2.3 Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

1.1.2.4 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę 

kanalizacji sanitarnej lub oczyszczali biologicznych oraz sieci 

wodociągowej. 

1.1.2.5 Prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów i poziomu hałasu 

z zakładów kopalnianych oraz zanieczyszczeń z ruchu samochodowego.  
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1.1.2.6 Przeprowadzenie rekultywacji obszarów zdegradowanych poprzez 

eksploatację złóż naturalnych na cele turystyczne. 

1.1.3 Integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej wokół 

dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich. 

1.1.3.1 Popularyzacja wiedzy i umiejętności dotyczących produktów lokalnych  

i regionalnych oraz związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym. 

1.1.3.2 Organizacja międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych.  

1.1.3.3 Wspieranie organizacji działających na rzecz integracji i aktywizacji  

społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. 

1.1.3.4 Budowanie oferty turystycznej spójnej z wizerunkiem Gór 

Świętokrzyskich. 

1.2. Garncarstwo regionalnym produktem turystycznym. 

Działanie priorytetowe  Zadania 

1.2.1 Powstanie infrastruktury 

bazującej na tradycji 

garncarstwa. 

1.2.1.1 Powstanie interaktywnego obiektu edukacyjnego nawiązującego do 

tradycji garncarstwa. 

1.2.1.2 Organizacja wydarzeń nawiązujących do tradycji garncarstwa. 

1.2.1.3 Stworzenie systemu edukacyjno-informacyjnego oraz infrastruktury 

publicznej nawiązującej do walorów geologicznych regionu. 

1.2.1.4 Budowa produktu turystycznego wykorzystującego potencjał 

miejscowości Sędek. 

1.2.2 Organizacja przemysłu 

turystycznego 

wykorzystującego zasoby 

i właściwości gliny kaolin.  

1.2.2.1 Wspieranie innowacyjnych metod wykorzystania zasobów naturalnych 

w zakresie usług prozdrowotnych. 

1.2.2.2 Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej 

i okołoturystycznej. 

1.2.2.3 Organizacja oraz uczestnictwo przedstawicieli regionu w wydarzeniach 

krajowych i zagranicznych. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

 

 

Tabela 3 Cele i zadnia zawarte w Strategii w ramach 2 Celu głównego – Gmina Łagów z klimatem 

przedsiębiorczości 

2.1.Zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

Działanie priorytetowe  Zadania 

2.1.1 .Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych. 

2.1.1.1 Przejęcie potencjalnych terenów inwestycyjnych od Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 

2.1.1.2 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media. 

2.1.1.3 Stworzenie oferty inwestycyjnej między innymi poprzez wprowadzenie 

terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

2.1.1.4  Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług. 

2.1.1.5. Modernizacja Placu Targowego „Targowicy” w Woli Łagowskiej. 

2.1.2 Tworzenie klimatu do 

inwestowania. 

2.1.2.1 Organizacja regularnych spotkań między przedsiębiorcami, samorządem 

i organizacjami pozarządowymi. 

2.1.2.2 Zaangażowanie kopalń działających na terenie gminy do działań na 

rzecz jej rozwoju. 

2.1.2.3 Wdrożenie programu wsparcia podmiotów gospodarczych nowo 

powstałych oraz rozwijających się na terenie gminy. 

2.1.2.4 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy. 
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2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

Działanie priorytetowe  Zadania 

2.2.1.Rozwój 

przedsiębiorczości 

i aktywności społecznej. 

2.2.1.1 Organizacja corocznego Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych. 

2.2.1.2 Organizacja corocznego Gminnego Forum Przedsiębiorczości. 

2.2.1.3 Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. 

2.2.1.4 Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości. 

2.2.1.5 Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych 

programach pomocowych z UE oraz środkach krajowych. 

2.2.1.6 Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu. 

2.2.1.7 Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców.  

2.2.2 Wysoka jakość usług 

publicznych. 

2.2.2.1 Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej. 

2.2.2.2 Dostosowanie do potrzeb obiektów infrastruktury edukacyjnej, 

rekreacyjnej i kultury. 

2.2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 

2.2.3 Aktywizacja społeczna 

i gospodarcza centrum 

Łagowa. 

2.2.3.1 Przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej centrum Łagowa. 

2.2.3.2 Wspieranie działań zmierzających do tworzenia partnerstw na rzecz 

centrum Łagowa. 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

2.3 Powiązania Strategii z innymi dokumentami 

Strategia Rozwoju Gminy Łagów jest zgodna i komplementarna z wieloma 

dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, takimi jak: 

 Strategia Europa 2020, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego na lata 2014-2020.  

 Komplementarność tych dokumentów ze Strategią ma podnieść efektywność 

planowanych do realizacji zadań priorytetowych. Spójności te szczegółowo opisuje punkt 3 

w rozdziale II Strategii. 
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3. Charakterystyka terenu gminy Łagów oraz obecnego stanu 

środowiska 

3.1 Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska oraz problemy jego ochrony 

istotne z punktu widzenia realizacji projektu Strategii z uwzględnieniem 

obszarów podlegających ochronie 

Poniżej scharakteryzowano poszczególne komponenty odnoszące się do aktualnego 

stanu środowiska na obszarze gminy Łagów. Podczas oceny szczególnie uwzględniono 

obszary objęte przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko. 

3.1.1 Lokalizacja obszaru 

Gmina Łagów położona jest we wschodniej części powiatu kieleckiego, w centralnej 

części województwa świętokrzyskiego. Lokalizację gminy Łagów na tle kraju, województwa 

i powiatu przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Łagów na tle kraju, województwa i powiatu [www.mapapolski.com.pl] 

Gmina od strony wschodniej graniczy z powiatem opatowskim, od strony północnej 

z gminami Nowa Słupia i Bieliny, od zachodu z gminą Daleszyce, a od strony południowej 

z gminą Raków. Granica gminy oddalona jest o 28 km na zachód od centrum Kielc oraz 

o 22 km na północny-wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, leży przy drodze krajowej 

Piotrków Trybunalski–Kielce–Lublin. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Czyżów, 

Duraczów, Gęsice, Lechówek, Łagów,  Małacentów,  Nowa Zbelutka, Nowy Staw, Piotrów, 

Płucki, Ruda – Melonek, Sadków, Sędek, Stara Zbelutka, Winna, Wola Łagowska, Wiśniowa, 

Zamkowa Wola,  Złota Woda. 

3.1.2 Powierzchnia ziemi 

Powierzchnia geodezyjna gminy Łagów obejmuje obszar 113 km
2
 (ponad 5% 

powierzchni powiatu). Łagów jest gminą z tradycjami rolniczymi, ok. 64% powierzchni 
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zajmują tereny gospodarstw rolnych (dane GUS – spis rolny 2010) o glebach ornych średnich 

(wg klas bonitacyjnych IVa). Przeważającą zabudowę stanowią gospodarstwa indywidualne.  

Gleby wysokiej klasy bonitacyjnej (II i III) zlokalizowane są w centralnej oraz 

południowo-wschodniej części gminy i stanowią zaledwie 17% powierzchni. Występują tu 

gleby brunatne, bielicowe, a także rędziny. W części wschodniej i południowej występuje 

pokrywa lessowa, która jest szczególnie wrażliwa na erozję wodną. Resumując warunki 

glebowe gminy Łagów można ocenić jako średnio dobre. 

3.1.3 Ludność 

Gminę Łagów według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamieszkiwało 6978 osób, 

w tym 3413 kobiet i 3565 mężczyzn. Liczbę ludności w gminie w latach 2010-2013 

przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2 Liczba ludności w latach 2010-2013 w gminie Łagów  

[opracowanie własne na podstawie GUS] 

W przeciągu ostatnich lat, po okresie niewielkiego wzrostu, liczba ludności w gminie 

nieznacznie spadła. Odnosząc się jednak do stanu z początku dekady, stan ludności utrzymuje 

się na podobnym poziomie (w 2004 r. liczba ludności wynosiła 6973).  

Analizując strukturę ludności Łagowa można stwierdzić, że przedstawia się ona mało 

korzystnie ze względu na systematycznie starzejące się społeczeństwo. Osoby w wieku 

produkcyjnym stanowią 63,4% ogółu mieszkańców, w wieku poprodukcyjnym – 17,3%, 

natomiast w wieku przedprodukcyjnym 19,3%, przy czym wartość ostatniej z tych grup 

corocznie zmienia się z tendencją spadkową. Wynika to ze spadku liczby urodzeń oraz 

z ujemnego salda migracji. Przyrost naturalny w 2013 roku w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wyniósł – 1,7. 

Gmina względem powiatu kieleckiego jest jednym z najsłabiej zaludnionych 

obszarów w odniesieniu do zajmowanej powierzchni. Gęstość zaludnienia gmin powiatu 

kieleckiego w 2013 r. przedstawiono na rysunku 3. 

7010 
7000 

7018 

6978 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
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Rysunek 3 Gęstość zaludnienia (ilość osób na 1km
2
) gmin powiatu kieleckiego w 2013 r. 

[opracowanie własne na podstawie danych GUS] 

 

Na obszarze 113 km
2
 jaki zajmuje gmina Łagów, na 1 km

2
 przypadają 62 osoby. 

Spośród 19 gmin powiatu tylko 3 gminy są słabiej zaludnione od Łagowa: Raków, 

Pierzchnica i Łopuszno. 

3.1.4 Lokalny klimat 

Klimat gminy Łagów kształtowany jest przede wszystkim przez rzeźbę terenu (teren 

pagórkowaty), która powoduje występowanie różnic mikroklimatycznych pomiędzy dolinami 

i wierzchowinami. Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice klimatyczne, dokonanym przez 

A. Wosia, gmina Łagów znajduje się w regionie zachodnio-małopolskim, w strefie  

o małej zmienności występowania poszczególnych typów pogody. Innego podziału dokonał 

E. Romer, wg którego obszar gminy Łagów znajduje się w pasie klimatu wyżyn środkowo-

polskich.  

Średnia roczna temperatura dla obszaru gminy Łagów wynosi + 7,8C, najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec z temperaturą +17C, natomiast najchłodniejszym – styczeń 

z temperaturą -4,5C. Suma opadów rocznych wynosi ok. 850 mm/m
2
. Rozkład wiatrów 

w gminie Łagów wyraźnie wskazuje na przewagę wiatrów zachodnich (powyżej 35% czasu 
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trwania). Średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 2,3 do 2,7 m/s. Okres wegetacyjny jest 

raczej późny i trawa ok. 198 dni.   

3.1.5 Jakość powietrza atmosferycznego 

Przez zanieczyszczenia powietrza rozumiemy obecność w atmosferze substancji 

stałych, ciekłych i gazowych, obcych w naturalnym składzie powietrza, lub substancji 

naturalnie występujących w ilościach nadmiernych, zagrażających zdrowiu człowieka, 

szkodliwych dla roślin i zwierząt i niekorzystnie oddziałujących na klimat.  

Decydujący wpływ na jakość powietrza w gminie mają miejscowe emisje, 

działalność górnicza, jak również zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, szczególnie 

z rejonu Kielc. Gmina Łagów zalicza się do terenów wiejskich o małym uprzemysłowieniu 

i średnim stopniu zurbanizowania. 

Jakość powietrza w województwie świętokrzyskim została przedstawiona 

w dokumencie raportu ”Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 

2013” sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. 

Zgodnie z podziałem na strefy zawartym w nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.). W każdej strefie oceny poziomu 

substancji w powietrzu podawane są ze względu na dwie grupy kryteriów: na ochronę 

zdrowia ludzi i ochronę roślin. W strefie świętokrzyskiej dokonano pomiarów ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi, natomiast pomiaru ze względu na ochronę roślin dokonano dla całego 

województwa świętokrzyskiego. Dopuszczalne poziomy ocenianych substancji określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). Gmina Łagów leży w obszarze 

rozległej powierzchniowo strefy świętokrzyskiej o powierzchni 11601 km
2
. Wynikiem oceny 

jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej 

z poniższych klas: 

 klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych (D1), 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji, 

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

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

długoterminowych (D2). 

 

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym (tabela 4 i 5) została przedstawiona 

klasyfikacja strefy świętokrzyskiej względem poszczególnych zanieczyszczeń. 

Tabela 4 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń wg kryterium dla ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 PM10 Pb C2H6 Co As Cd Ni BaP PM 2,5 O3 

strefa 

świętokrzyska 
PL2602 A A C A A A A A A C C A/D2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WIOŚ Kielce 

Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną 

częstość stężeń 24 godz. pyłu PM10. Klasę C(C2) nadano jej również z powodu 

przekraczania poziomu dopuszczalnego i docelowego pyłu PM2,5, a także przekroczeń 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu, natomiast ze względu na niedotrzymanie poziomu celu 

długoterminowego ozonu strefa ta otrzymała klasę D2. 

Tabela 5 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń wg kryterium dla ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy Ogólna klasa 

strefy NOx SO 2 O3 

strefa świętokrzyska PL2602 A A A/D2 A 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WIOŚ Kielce 

Analizując wyniki oceny rocznej stanu powietrza wg kryterium dla roślin, strefę 

świętokrzyską zakwalifikowano do klasy A. Natomiast z uwagi na przekroczenie poziomu 

celu długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską określono jako D2. 

Na terenach zurbanizowanych na obszarze gminy największą emisję pyłów 

powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych domowych kotłach i piecach 

oraz komunikacja. Spalanie odpadów w kotłach (choć nielegalne i powodujące poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi) jest praktykowane przez niektórych mieszkańców.  

Emisja z sektora transportowego, w związku z przebiegiem przez teren gminy 

ważnych dla kraju i regionu ciągów komunikacyjnych (drogi krajowej nr 74 i drogi 

wojewódzkiej nr 756), ma również znaczący wpływ na stan sanitarny powietrza. 

W mniejszym stopniu na stan powietrza na analizowanym obszarze wpływają emisje 

przemysłowe z gmin sąsiednich, w tym z okolic Kielc i Bełchatowa.  
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Dużym problemem dla jakości życia mieszkańców gminy jest natomiast bliskie 

sąsiedztwo kopalń odkrywkowych. Emisja pyłowa znacząco wpływa na standard życia 

pobliskiej ludności, jak również miejscowej flory i fauny.  

 

Główne zagrożenie, dla jakości powietrza w gminie stanowią: 

 emisje zanieczyszczeń w porze zimowej z domów jednorodzinnych, 

 wzrost poziomu ruchu pojazdów i wzrost emisji spalin, 

 wzrost emisji pyłów z sąsiednich kopalń. 

Powstające zanieczyszczenia ze względu na miejsce występowania, szczególnie 

w zwartej zabudowie, silnie oddziaływają nie tylko na środowisko, ale także stanowią 

poważne zagrożenia dla zdrowia lokalnych społeczności. Substancje wchodzące w skład 

emitowanych zanieczyszczeń są przyczyną licznych schorzeń i groźnych chorób, w tym 

nowotworów. Grupą szczególnie wrażliwą na zanieczyszczenia są osoby starsze, małe dzieci, 

a także kobiety w ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najbardziej 

niebezpieczny wpływ dla człowieka mają pyłowe zanieczyszczenia powietrza, które mają 

swoje źródło w niskiej emisji. Zanieczyszczenia pyłowe są szacowane w różny sposób, m.in. 

jako TSP czyli całkowity pył zawieszony, który zawiera frakcje wszystkich rozmiarów, 

PM10, PM2,5 lub BS – czarny smog. Pyły PM10 mają średnicę poniżej 10 mikrometrów 

i absorbowane są w górnych drogach oddechowych, a także w większych oskrzelach, 

powodując zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. Pył PM2,5 

zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą nawet przenikać do krwi 

zagrażając zdrowiu, przyczyniając się do wzrostu zgonów w wyniku chorób serca, naczyń 

krwionośnych, dróg oddechowych oraz raka płuc. W przypadku roślin pył osadzający się na 

powierzchni liści pochłania światło oraz zatyka aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę. 

Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m
3
, poziom dopuszczalny 

25 µg/m
3
, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji w 2014 r. 26 µg/m

3
 

(od 2015 r. margines tolerancji jest równy 0). Poziomy dopuszczalne dla niektórych 

substancji zawartych w powietrzu, ze względu na zdrowie ludzi i ochronę roślin, określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. 
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3.1.6 Krajobraz oraz występujące formy ochrony przyrody 

Krajobraz Łagowa to typowy krajobraz wiejski z luźną zabudową, gdzie większość 

terenu stanowią użytki rolne, łąki i lasy. 

Lasy państwowe w gminie Łagów usytuowane są w zachodniej i północnej części 

stanowiąc otulinę dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, natomiast w południowej 

i wschodniej występują małe rozproszone lasy prywatne. Dominującymi gatunkami 

drzewostanu są jodła i sosna, w mniejszym udziale występuje buk, dąb, brzoza i  olsza 

(Nadleśnictwo Łagów). Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 3150,4 ha, a wskaźnik 

lesistości klaruje się na poziomie 27,8 %. 

Pod względem morfologicznym omawiany teren położony jest w Górach 

Świętokrzyskich, a te leżą w obrębie trzeciorzędowego wypiętrzenia tektonicznego – Wyżyny 

Kieleckiej, która znajduje się w zasięgu makroregionu Wyżyny Małopolskiej. J. Kondracki 

wyróżnił w mezoregionie Gór Świętokrzyskich 3 mikroregiony: 

 Pasmo Świętokrzyskie (północna część gminy) zbudowane z górno kambryjskich 

kwarcytów, piaskowców oraz łupków; 

 Padół Kielecko-Łagowski (centralna cześć gminy) tektoniczne obniżenie denudacyjne 

jako synklinorium zbudowane z mało odpornych skał środkowo i górno dewońskich oraz 

karbońskich; 

 Pasmo Orłowińskie (południowa część gminy) zbudowane z sylurskich szarogłazów 

i łupków oraz kambryjskich i dolno dewońskich piaskowców, przykrytych lessami 

o znacznej miąższości, bardzo podatnymi na erozję. 

Łagów jest gminą dość różnorodną pod względem wysokościowym. Rzędne terenu 

wahają się od ok. 245 m n.p.m. w dolinie rzeki Łagowicy (przy granicy z gminą Iwaniska) do 

ok. 425 m n.p.m. na wzgórzu Kamionka w Paśmie Orłowińskim. 

Gmina Łagów posiada bogate walory przyrodnicze. Ogromny wpływ na 

kształtowanie krajobrazu gminy ma rzeźbotwórczy charakter rzeki Łagowicy wraz z jej 

dopływami, która przy okazji stanowi ważny korytarz ekologiczny w skali regionalnej. Co 

więcej, przez obszar gminy przebiegają dwa najważniejsze z punktu widzenia krajowego 

systemu przyrodniczego – korytarze ekologiczne. Przez północną cześć gminy przechodzi 

fragment międzynarodowego korytarza nazwanego Obszarem Świętokrzyskim, do którego 

bezpośrednio przylega (od południa) węzeł o zasięgu krajowym – Obszar Cisowsko 

-Orłowiński.  



Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

21 

 

Fragment północnej części terytorium gminy Łagów graniczy ze Świętokrzyskim 

Parkiem Narodowym. Ponadto ok. 97% powierzchni gminy znajduje się w obszarze 

chronionym prawnie. Do form ochrony w gminie Łagów należą:  

 Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego (północno-zachodni fragment gminy); 

 Parki krajobrazowe: 

 Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, 

 Jeleniowski Park Krajobrazowy; 

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

 Wąwóz Dule z Jaskinią Zbójecką (nr rej. Z-004), 

 Dolina Łagowicy (nr rej. Z-003); 

 Obszary chronionego krajobrazu: 

 Cisowsko-Orłowiński, 

 Jeleniowski, 

 Chmielnicko-Szydłowski, 

 Jeleniowsko-Staszowski; 

 Pomniki przyrody: 

 3 dęby szypułkowe (nr rej. 851), 

 Grupa drzew (nr rej. 362), 

 Hałda i rów (nr rej. 167), 

 Odsłonięcie geologiczne (nr rej. 169), 

 Ponor i dolinka krasowa (nr rej. 172), 

 Źródło (nr rej. 170), 

 Źródło (nr rej. 171), 

 Grupa trzech dębów szypułkowych (na mocy uchwały Nr XLII/239/09 Rady Gminy  

w Łagowie z dnia 27 kwietnia 2009 r.); 

 Użytki ekologiczne: 

 Łąka śródleśna z roślinami chronionymi, 

 Śródleśna łąka ze stanowiskiem roślin chronionych; 

 Obszary Natura 2000: 

 Ostoja Jeleniowska, 

 Lasy Cisowsko-Orłowińskie. 
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Wśród najbardziej obszernych i cennych form ochrony przyrody na terenie gminy 

możemy odnaleźć otulinę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dwa parki krajobrazowe: 

Cisowsko-Orłowiński i Jeleniowski, dwa obszary znajdujące się w sieci Natura 2000, a także 

cztery Obszary Chronionego Krajobrazu. Wybrane formy ochrony przyrody w obrębie gminy 

Łagów zaprezentowano na rysunku 4. 

 

 

Rysunek 4 Wybrane formy ochrony przyrody w obrębie gminy Łagów 

[http://geoserwis.gdos.gov.pl 2014 r.] 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy chroni Uchwała Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego nr XXXVI/650/13 z dnia 25 października 2013 r. Dokumentem z zakresem 

ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego jest Rozporządzenie Wojewody 

Świętokrzyskiego nr 74/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. Dla parków krajobrazowych: Cisowsko-

Orłowińskiego i Jeleniowskiego zostały złożone uchwały z załączonymi projektami nowych 

uchwał dotyczących zakresu ochrony parków (odpowiednio uchwała Nr XLIV785//14 

i XLIV/787/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.). Nadzór nad parkami sprawuje Marszałek 
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Województwa Świętokrzyskiego. W obu dokumentach znajdują się zakazy oraz cele ochrony 

dla danej formy ochrony. 

Do szczególnych celów ochrony Cisowsko-Orłowińskiego i Jeleniowskiego Parku 

Krajobrazowego należą:  

 zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny 

oraz grzybów; 

 zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby 

lessowej; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

 zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 

 zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

 zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk; 

 zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci 

narodowej; 

 preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

 zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

 zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

 ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

 

Na obszarach Cisowsko-Orłowińskiego i Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego 

zakazuje się:  

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych;  

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

Zakazy, o których mowa w ustaleniach powyżej, nie dotyczą: 

 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 

 terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub 

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy 
1
 utworzono dla zachowania wielkiej 

różnorodności biologicznej przejawiającej się m.in. obecnością większości nizinnych 

typów siedliskowych, a także bogactwem roślin i zwierząt. 

Na terenie parku stwierdzono 52 gatunki roślin objętych ochroną i 15 gatunków 

roślin rzadkich. Środowisko leśne stanowi ostoję dla wielu zwierząt, wśród których można 

spotkać liczne jelenie, sarny, dziki, borsuki, a nawet łosie i cietrzewie. Stwierdzono obecność 

ptaka charakterystycznego dla tajgi – zięby jer. W 1985 r. teren parku wybrano do 

reintrodukcji na Kielecczyźnie bobra europejskiego, który od tego czasu założył tu wiele 

nowych stanowisk. Na terenie parku występują odsłonięcia skał paleozoicznych, zawierające 

unikatowe skamieniałości. Grupują się one głównie we wschodniej części parku – w okolicy 

Widełek, Barda, Zalesia i Łagowa. W tym ostatnim utworzono dwa zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe: „Dolina Łagowicy” i „Wąwóz Dule” z „Jaskinią Zbójecką” – unikatowe 

stanowisko wapieni bitumicznych z 200-metrowej długości jaskinią. Rezerwat torfowiskowy 

                                                 

1
 Źródło opisu: http://www.kieleckie.com.pl/ 
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„Białe Ługi” utworzony został dla ochrony i zachowania naturalnego kompleksu torfowisk 

różnych typów i w różnych stadiach rozwojowych, z cennymi zespołami roślinności 

bagiennej. Szczególnie ważne jest zwłaszcza największe w Górach Świętokrzyskich bezleśne 

torfowisko wysokie, o powierzchni prawie 140 ha, sprawiające wrażenie zarośniętego jeziora. 

Charakter torfowiskowo-leśny ma także rezerwat „Słopiec”, w którym pokłady torfu mają 

5 m głębokości i dzięki temu można badać przemiany roślinności w ciągu kilku tysięcy lat. 

Natomiast charakter puszczański ma rezerwat „Zamczysko”, w którym ochronie podlega 

pierwotny, mieszany las bukowy stanowiący pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.
 
 

Rysunek 5 Granica obszaru i otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego  

[Źródło: Uchwała nr XLIV785//14] 

Jeleniowski Park Krajobrazowy
2
 powstał 10 czerwca 1988 roku. Na jego terenie 

znajduje się 9 pomników przyrody, zamieszkuje 11 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów  

i 3 gatunki owadów. Głównym elementem krajobrazowym parku są lasy stanowiące 64% 

powierzchni. Drzewostan w znacznej mierze składa się z drzew bukowych i z jodeł. Bogata 

roślinność to m.in. 700 dziko rosnących gatunków roślin naczyniowych, z których 21 to 

gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Z roślin występują: skrzyp olbrzymi, tojad, widłaki, 

rojnik pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, paprotnik kolczasty, miodunka miękowłosa 

oraz oman szorstki. 

                                                 

2
 Źródło opisu: http://swietokrzyskie.org.pl/ 
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Rysunek 6 Granica obszaru i otuliny Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego  

[Źródło: Uchwała nr XLIV785//14] 

Na obszarze gminy Łagów zlokalizowane są dwa obszary ochronne sieci Natura 

2000 – Ostoja Jeleniowska i Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Priorytetowym celem 

funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 

Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. 

Ostoja Jeleniowska
3
 (kod obszaru PLH260028) jest obszarem sieci Natura 2000 

obejmującym fragment drugiego co do wysokości pasma Gór Świętokrzyskich – pasma 

Jeleniowskiego, będącego przedłużeniem na wschód pasma Łysogórskiego. Ułożone jest ono 

równoleżnikowo, zbudowane z odpornych na wietrzenie skał kambryjskich, w całości pokryte 

lasami. W skład obszaru wchodzą wzniesienia: Góra Jeleniowska (535 m n.p.m.), Szczytniak 

(553,7 m n.p.m.) i Góra Wesołówka (468,6 m n.p.m.). Wierzchowiny mają wyrównane 

powierzchnie z łagodnymi spadkami. Charakterystycznym elementem pasma są występujące 

na zboczach rumowiska piaskowców kwarcytowych tzw. gołoborza, największe z nich objęte 

są ochroną rezerwatową. Stoki porozcinane są licznymi dolinkami, w niektórych znajdują się 

                                                 

3
 Źródło opisu: http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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źródliska dające początek potokom. Podnóża pokrywa materiał zmyty ze stoków i warstwa 

lessu. 

Ostoja, jeden z większych kompleksów leśnych zajmujących część Pasma 

Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich, zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe 

(żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe), rzadziej grądy i łęgi, sporadycznie 

występują niewielkie płaty łąk ekstensywnie użytkowanych. Na terenie obszaru występują też 

dobrze wykształcone piargi i gołoborza krzemianowe. Celem ochrony tego obszaru jest 

zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu, z obecnością gatunków 

chronionych i górskich (w przypadku wprowadzenia właściwych sposobów ochrony 

ekosystemów leśnych jest wysoce prawdopodobne spontaniczne odtworzenie się swoistej 

lasom naturalnym zoocenozy bezkręgowców dzięki bezpośredniej bliskości Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego i istnieniu potencjalnych dróg migracji fauny z jego obszaru). 

Zasięg ochrony obszaru przedstawiają rysunki 7 i 8. 
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Rysunek 7 Lokalizacja obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska [Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/] 
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Rysunek 8 Lokalizacja obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska [Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/] 
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Lasy Cisowsko-Orłowińskie
4
 (kod obszaru PLH260040) należą do jednego 

z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część Pasma Łysogórskiego 

w Górach Świętokrzyskich (zasięg obszaru przedstawiono na rysunku 9).  

Rzeźba terenu jest urozmaicona, co związane jest z budową geologiczną (strukturą 

oraz litologią skał, przede wszystkim paleozoicznych). Obszar ten charakteryzuje się 

równolegle przebiegającymi twardzielicowymi pasmami i grzbietami o budowie izoklinalnej 

(przebieg WNW-ESE), rzadziej antyklinalnej, porozdzielanymi podłużnymi obniżeniami 

o charakterze niecek. Grzbiety i wzniesienia Pasma Orłowińskiego, Cisowskiego 

i Ociesęckiego, stanowiące północną i centralną część ostoi, zbudowane są z odpornych na 

wietrzenie piaskowców kwarcytowych kambru i dewonu występujących tutaj na powierzchni. 

Natomiast część południowa jest wyraźnie obniżona, ma znacznie mniej urozmaiconą 

powierzchnię i tworzą ją mniej odporne skały paleozoiczne (ordowik i sylur), przykryte 

utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Twardzielicowe grzbiety od północy 

ogranicza Niecka Łagowska mająca charakter obniżenia tektonicznego. Południowo-

zachodnią część obszaru Natura 2000 lasy Cisowsko-Orłowińskie stanowi równina 

denudacyjna Niecki Staszowskiej, w którą wcina się dolina rzeki Czarnej Staszowskiej. 

Obszar ten położony jest w zlewniach Nidy i Czarnej Staszowskiej. Rzeźba terenu 

jest bardzo urozmaicona, z licznymi garbami denudacyjnymi, kotlinami i dolinami 

o charakterze przełomów. Sieć wodna jest dobrze rozwinięta. Rzeki płyną naturalnymi 

korytami tworząc liczne zakola i meandry. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. 

Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi są: buk, jodła, sosna, dąb. Mniejszy udział mają 

gatunki takie jak: klon, jawor, świerk, grab. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych 

gatunków ptaków, związanych zarówno ze środowiskiem leśnym, jak i wodno-błotnym. 

Ostoja stanowi bardzo cenny obszar pod względem występowania ślimaków, zwłaszcza 

gatunków leśnych i górskich, w tym karpackich, alpejskich i borealno-górskich. 

Wyjątkowego znaczenia przyrodniczego nadają ostoi siedliska chronione, głównie żyzne 

buczyny i jedlina polska. Ostoja jest też obszarem, na którym są wykształcone największe 

w południowej Polsce powierzchnie z torfowiskami wysokimi i przejściowymi. 

                                                 

4
 Źródło opisu: http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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Rysunek 9 Lokalizacja obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie [Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/] 
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3.1.7 Warunki wodne  

W układzie hydrograficznym gmina Łagów znajduje się w obrębie zlewni trzech 

rzek: Kamiennej, Czarnej Staszowskiej i Nidy, które przynależą do dorzecza Wisły. 

Niemal cały obszar gminy należy do zlewni Czarnej Staszowskiej, za wyjątkiem 

północno-zachodniej części, która należy do zlewni rzeki Nidy i północnego fragmentu 

należącego do rzeki Kamiennej. Sieć rzeczną tworzy rzeka Łagowica z dopływami, a także 

Belnianka (w północno-zachodniej części gminy). Sieć rzeczną na obszarze gminy Łagów 

przedstawiono na rysunku 10. 

 

Rysunek 10 Sieć rzeczna na obszarze gminy Łagów  [Hydroportal KZGW] 

Aktualna wersja podziału jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na 161 

części obowiązuje do końca 2014 roku. Według zaproponowanego przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną nowego podziału Polski na 172 części, wchodzącego w życie z początkiem 

2015 roku, teren gminy Łagów położony jest w obrębie JCWPd 115. W dotychczasowych 

prognozach z ostatnich lat stan zasobów terenu spełniał kryteria dobre pod względem 

ilościowym, jak i chemicznym.  
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Gmina nie jest położona na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). Najbliżej położony względem gminy w kierunku wschodnim znajduje się 

GZWP 421 Włostów. 

 

Rysunek 11 Lokalizacja GZWP i JCWPd w obrębie gminy Łagów według proponowanego podziału  

w roku 2015 na 172 części  

[Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna] 

Łagów położony jest na terenie lokalnego zbiornika wód podziemnych (LZWP 

Łagów), jest to zbiornik wód o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym ze względu na zasoby 

pozwalające na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych i parametrach ilościowych. 
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Rysunek 12 Szkic hydrogeologiczny zbiornika Łagów [Państwowy Instytut Geologiczny] 

Zbiornik Łagów obejmuje część poziomu środkowo i górno dewońskiego 

w synklinorium kielecko-łagowskim, położoną w zlewni Łagowicy, należącej do zlewni II 

rzędu rzeki Czarnej Staszowskiej wraz z niewielkim fragmentem w rejonie Zamkowej Woli, 

położonym w zlewni II rzędu rzeki Kamiennej. Półprzepuszczalne i nieprzepuszczalne utwory 

karbonu dolnego i nisko wodonośny poziom górno dewoński w jądrach syklin dzielą go na 

dwa subzbiorniki: Północny w rejonie Piotrów–Baćkowice i południowy w rejonie Łagowa, 

który w swej zachodniej partii jest rozdzielony na kolejne dwie części. Zasoby odnawialne 

wszystkich części zbiornika oceniane są na 850 m
3
/h, w tym zasoby dyspozycyjne 600 m

3
/h. 

Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację efektywną opadów 

atmosferycznych i dopływy lateralne z poziomu górno dewońskiego i stropowych partii 

półprzepuszczalnych i/lub nieprzepuszczalnych utworów karbonu dolnego i starszego 

paleozoiku. Naturalnymi strefami drenażu wód podziemnych w zachodniej części zlewni 

zbiornika jest rzeka Łagowica i jej dopływy. 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę w gminie są wody podziemne. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 9 większych ujęć wody podziemnej, ich wykaz 

przedstawia tabela 6. 
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Tabela 6 Wykaz większych ujęć wód w gminie Łagów  

Lokalizacja ujęcia Użytkownik ujecia 
Pobór wody 

Qmax [m
3
/h] 

Łagów Wodociąg wiejski st. Nr 1 (awar.) 
84 

Łagów Wodociąg wiejski st. Nr 3 (zas.) 

Łagów ASPOL - Baza LAS st. Nr 1 8,75 

Lechówek Szkoła Podstawowa 19,5 

Nowy Staw Kopalnia „Nowy Staw” 7 

Zamkowa Wola Wodociąg wiejski st. Nr 1 
47 

Zamkowa Wola Wodociąg wiejski st. Nr 2 

Płucki Wodociąg wiejski 80 

Piotrów Zagościniec Gospodarstwo Rolne M. Kosmala 20 

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu kieleckiego 

Według danych GUS pobór wód na potrzeby gospodarki narodowej i ludności gminy 

Łagów w roku 2013 r. wyniósł 329 dam
3 

(329 000 m
3
). W porównaniu z poprzednimi latami 

zużycie wody się zmniejszyło, zwłaszcza względem roku 2011, w którym pobór wyniósł 

403 dam
3
, rok później pobrano 379 dam

3
. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i  ludności w latach 2010-2013 przedstawiono na rysunku 13. 

 
Rysunek 13 Zużycie wody w dam

3
 na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na terenie 

gminy Łagów [GUS] 

Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy są:  

 infiltrujące wody opadowe i roztopowe z terenów rolniczych, przemysłowych  

i komunikacyjnych, 

 odcieki z nieszczelnych szamb, 

 wycieki ze zbiorników i instalacji technologicznych (np. paliwowych), 

 ścieki wylewane na pola i do rowów, 

 stacja paliw płynnych w Złotej Wodzie,  

 odcieki z ferm hodowlanych. 

Główne zagrożenia dla środowiska wodnego stanowią: 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami, 

 brak wystarczająco rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, 

 brak właściwego stosowania nawozów i środków ochrony roślin. 

 

377 403 379 
329 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
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3.1.8 Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Hałas w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) to dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Na zakres 

ten składają sie wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania 

mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące negatywnie na organizm ludzi, powodując 

ogólnoustrojowe zaburzenia i dolegliwości. Na terenie gminy Łagów problem 

zanieczyszczenia środowiska hałasem wynika głównie z ruchu komunikacyjnego oraz 

z działalności związanej z eksploatacją kopalin. 

Główne szlaki komunikacyjne przechodzące przez teren omawianej gminy to: 

 droga krajowa nr 74  Sulejów–Kraśnik,   

 droga wojewódzka nr 756 Michałów–Stopnica,   

 drogi powiatowe nr 0338T–nr 0340T  i  nr 0342T–nr 0348T,  

 drogi gminne o łącznej długości 133,9 km. 

 

Największy wpływ na hałas akustyczny w sektorze komunikacyjnym ma droga 

krajowa nr 74. W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła 

pomiar ruchu. W obrębie gminy pomiar przeprowadzany był na dwóch odcinkach 

pomiarowych. Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 14 i w tabeli 7. 

 Rysunek 14 Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych w 2010 roku  

[Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad] 
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Tabela 7 Średni Dobowy Ruch (SDR) według rodzajowej struktury ruchu pojazdów silnikowych 

w obrębie gminy Łagów na drodze krajowej nr 74. 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Na podstawie powyższych pomiarów można zauważyć, że w ciągu doby po samej 

drodze krajowej nr 74 porusza się w gminie średnio ok. 8 tys. pojazdów. Doliczając do tej 

liczby ruch pojazdów na pozostałych odcinkach dróg, oraz zestawiając fakt, iż ciągi 

komunikacyjne przebiegają przez tereny najgęściej zaludnione stwierdza się, że spora grupa 

ludności gminy jest znacząco narażona na hałas akustyczny.  

Potęgujący efekt dla powyższego stwierdzenia ma zależność, iż zarówno w gminie, 

jak i w całym powiecie systematycznie wzrasta liczba pojazdów samochodowych. Liczba ta 

nie jest związana głównie ze wzrostem ludności w powiecie, lecz m.in. ze wzrostem 

zamożności ludności. W przeciągu ostatnich 3 lat wskaźnik ilości pojazdów przypadających 

na jedną osobę wzrósł z 0,59 do 0,66 szt., co przedstawiono na rysunku 15. 

 

Rysunek 15 Ilość pojazdów samochodowych przypadająca na mieszkańca w powiecie kieleckim  

[Źródło: Opracowanie na podstawie GUS] 

Oznacza to, że nawet w przypadku stabilizacji ilości osób na danym terenie liczba 

pojazdów będzie nadal rosnąć, co będzie miało odzwierciedlenie w zwiększającej się emisji 

hałasu, a także zanieczyszczeń do atmosfery. W odniesieniu do powiatu kieleckiego 

w przeciągu 3 ostatnich lat liczba samochodów wzrosła o ilość 15 655 sztuk, przy ilości 

wzrostu 2113 osób w powiecie. 

Badania kontrolne hałasu przemysłowego odbywają się wskutek interwencji. 

W 2010 r. WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary kontrolne hałasu przemysłowego na 

terenie 6 obiektów położonych w powiecie kieleckim, wśród których 1 punkt dotyczył 

poziomu hałasu na terenie kopalń gminy Łagów. W ramach pomiarów zbadano tereny złóż: 

 "Komorniki I" w miejscowości Winna,  

 "Łagów II" w miejscowości Łagów,  

 "Winna" w miejscowości Winna,  

bez 

przyczepy

z 

przyczepą

Wola Jachowa - Łagów 7904 15 5251 902 375 1283 68 10 5

Łagów - Opatów 8205 16 5045 797 386 1862 77 22 23

Sam. ciężarowe
Odcinek pomiarowy

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych

Pojazdy 

silnikowe 

ogółem
Motocykle

Sam. osob. 

mikrobusy 

Lekkie sam. 

ciężarowe 

(dostawcze)

Autobusy
Ciągniki 

rolnicze
Rowery

0,59 

0,63 
0,64 

0,66 

2010 2011 2012 2013 



Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

38 

 

 "Łagów V" w miejscowości Nowy Staw,  

 "Nowy Staw I" w miejscowości Nowy Staw. 

Po uśrednieniu pomiarów uzyskano wyniki przekroczeń o 5,9 dB dopuszczalnego 

poziomu hałasu wg normy w porze dziennej (norma 60 dB) oraz 2,5-17,5 dB w porze nocnej 

(norma 50 dB). 

Wyżej cytowana ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” definiuje pola 

elektromagnetyczne (PEM) jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, a ochrona przed nimi polega na 

utrzymaniu poziomów tych pól poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach, a także zmniejszanie poziomów co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. 

Na terenie gminy Łagów źródła promieniowania niejonizującego stanowią:  

 WN Linia 110 kV Rożki–Niziny,  

 SN Linia 15 kV GPZ Słupia–Raków wraz z odgałęzieniami,  

 linia 15 kV Słupia–Łagów wraz z odgałęzieniami,  

 przekaźnik Radowy na terenie Posterunku Energetycznego Łagów,  

 dwa maszty telefonii komórkowej w miejscowości Lechówek i Łagów.  

W 2013 r. WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary natężenia PEM na terenie 

województwa świętokrzyskiego w 45 punktach monitoringowych, znajdujących się 

w dostępnych dla ludności miejscach: 

 w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.: w Kielcach, Starachowicach 

i Ostrowcu Świętokrzyskim po 5 punktów (w sumie 15 punktów); 

 w pozostałych miastach – 15 punktów; 

 na terenach wiejskich – 15 punktów. 

Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

wartości natężenia PEM w żadnym z punktów, w związku z powyższym na terenie Łagowa 

również takie przekroczenia nie występują.  

3.1.9 Zasoby naturalne 

Teren gminy Łagów jest obfity w zasoby naturalne. Występują udokumentowane 

złoża w różnych kategoriach wapieni dewońskich, dolomitów i piaskowców kwarcytowych 

położone na północny-wschód i na wschód od Łagowa. Zasoby i wydobycie złóż kopalin na 

terenie gminy (wg stanu na koniec 2013 r.) przedstawiono w tabeli 8. 
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Tabela 8 Zasoby i wydobycie złóż kopalin na terenie gminy Łagów wg stanu 31 XII 2013 r. 

Rodzaj złoża Nazwa złoża 

Zasoby geologiczne 

bilansowe 

Zasoby 

przemysłowe 
Wydobycie 

[tys t] [tys t] [tys t] 

wapień Łagów - Nowy Staw 21065 - - 

wapień 
Łagów - 

Zagościniec 
5191 4444 56 

wapień Łagów II 54763 949 1256 

wapień Łagów III 6352 - - 

wapień Łagów IV 15895 11512 304 

wapień Łagów V 8239 2701 712 

wapień Łagów - Piotrów - - - 

dolomit Winna 13600 13600 542 

dolomit Winna Południe 33673 - - 

piaskowiec 

kwarcytowy 
Winna Południe 9833 - - 

wapienie i margle Łagów 22404 - - 

Źródło: Państwowa Służba Geologiczna 

Zasoby wapieni były eksploatowane na potrzeby lokalne od ok. 150 lat. Obecnie 

są one intensywnie wydobywane metodą odkrywkową w kamieniołomach zlokalizowanych 

na wschód od głównej miejscowości gminy – Łagowa (rysunek 16). 

Rysunek 16 Lokalizacja złóż kopalin oraz zakładów górniczych wokół miejscowości Łagów
5
 

Zasoby gminy wykazują dobre właściwości chemiczne i mechaniczne. Ponadto na 

terenie gminy stwierdzono występowanie unikatowej w skali świata skamieniałej fauny 

kręgowców. 

                                                 

5
 M. Kowalczyk, P. Szrek, Wykorzystanie zasobów naturalnych, a planowanie przestrzenne w gminie 

na przykładzie Łagowa (woj. świętokrzyskie), Kraków 2011. 
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3.1.10 Dobra materialne, zabytki 

Gmina Łagów zaliczana jest to gmin o małym nasyceniu zabytkami. Największa 

koncentracja zabytków nieruchomych zlokalizowana jest na terenie historycznego ośrodka 

osadniczego Łagów, gdzie występuje również objęty ochroną konserwatorską układ 

urbanistyczny z XIV-XIX w.  

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa (stan na 30 września 2014 roku) 

do zabytków nieruchomych gminy Łagów zalicza się: 

Łagów: 

 założenie urbanistyczne – śródmieście, nr rej.: A.495 z 1.12.1956, 

 kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, k. XV, XVI, nr rej.: A.406 z 16.10.1956 

i z 21.06.1967, 

 cmentarz par., 1 poł. XIX, nr rej.: A.407/1-2 z 16.09.1972 i z 2.06.1992, 

 kaplica, 1 poł. XIX, nr rej.: jw., 

 dom, Rynek 45 (d. 52), 1890, nr rej.: A.842 z 28.09.1979; 

Płucki: 

 kapliczka przydrożna, 1 poł. XIX, nr rej.: A.408 z 16.09.1972; 

Stara Zbelutka: 

 kościół par. p.w. św. Doroty, nr rej.: A.409 z 26.01.1957 i z 15.04.1967, 

 cmentarz par., poł. XIX, nr rej.: A.410/1 – 2 z 25.05.1992, 

 kaplica, poł. XIX, nr rej.: jw. 

3.2 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

Analizując potencjalne oddziaływanie Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 

2014-2024 na środowisko przyrodnicze, odniesiono się do poszczególnych zadań 

priorytetowych w obrębie celów szczegółowych, zaproponowanych w Strategii.  

W stosunku do każdego z zadań priorytetowych skrupulatnie przeanalizowano 

potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, czyli na 

bioróżnorodność biologiczną, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, lokalny 

klimat, zasoby naturalne oraz zabytki. Analizie poddano także potencjalne oddziaływanie na 

zdrowie ludzkie. 
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3.3 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

założeń zawartych w projekcie Strategii 

W przypadku braku realizacji działań zawartych w Strategii ujemnym skutkiem dla 

środowiska będzie przede wszystkim utrzymywanie się problemów ekologicznych, m.in.: 

 zachowanie obecnego poziomu emitowanych do powietrza zanieczyszczeń ze względu na 

nieprzeprowadzanie termomodernizacji budynków oraz brak wsparcia przedsięwzięć 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

 narażanie miejscowej ludności na hałas komunikacyjny oraz zanieczyszczenia 

spowodowane spalaniem paliw ze względu na brak wsparcia budowy obwodnicy Łagowa 

oraz ścieżek rowerowych, 

 poszerzanie się granic obszarów zdegradowanych ze względu na brak przeprowadzenia 

prac rekultywacyjnych na obszarach już zdegradowanych. 

Zaniechanie powyższych inwestycji nie zmniejszy obecnego poziomu emitowanych 

do powietrza zanieczyszczeń, wobec tego analiza skutków braku realizacji Strategii prowadzi 

do wniosku, iż brak realizacji dokumentu może mieć poważne, negatywne konsekwencje. 

Wdrażana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Strategia Rozwoju Gminy Łagów 

na lata 2014-2024 bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu środowiska w regionie.  

4. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko powstałe 

w wyniku wdrożenia Strategii 

4.1 Wpływ realizacji projektu na poszczególne aspekty środowiska 

4.1.1 Różnorodność biologiczna, roślinność, zwierzęta 

Znacząca ilość zadań zaproponowanych w Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 

2014-2024 będzie związana z oddziaływaniem na różnorodność biologiczną oraz rośliny 

i zwierzęta. Większość z tych zadań będzie miało pozytywny wpływ, część z nich będzie 

ingerować tylko w czasie realizacji zadań, część jednak przyczyni się do całkowitego zaniku 

danego komponentu środowiska. 

Szeroka grupa zadań jest związana z rozbudowaniem lub wybudowaniem nowych 

obiektów, co przyczyni się do zaniku w miejscu realizacji zadania powierzchni biologicznie 

czynnej i bioróżnorodności.  

 W przypadku zadań takich jak: 

 połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową GreenVelo oraz 

miejscowością Nowa Słupia, 
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 uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej, 

 rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zapłotniej, nadanie mu funkcji 

rekreacyjnej, 

oddziaływanie będzie miejscowe o niewielkim zasięgu i będzie się odbywać na terenach, 

gdzie obecnie bioróżnorodność jest bardzo uboga, jak również występujące tam gatunki roślin 

i zwierząt są nieliczne. Rozbudowa ścieżek rowerowych planowana jest na bazie już 

istniejących polnych dróżek i szlaków, tak, więc działanie to nie wpłynie znacząco na 

znajdującą się na tym terenie różnorodność biologiczną. Dla części zadań dotyczących 

budowy obiektów zostanie zerwana cenna warstwa humusu, jednakże będzie ona wywieziona 

w inne miejsce, wskazane przez gminę. W ramach kompensacji zadań przyczyniających się 

do zaniku powierzchni biologicznie czynnej zostanie urządzona i nasadzona nowa zieleń 

wokół tych obiektów. Na etapie realizacji większości z zadań w ramach Strategii, 

bioróżnorodność zostanie naruszona, jednakże po zakończeniu robót teren zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego.  

Bezpośrednia korzyść na florę i faunę oraz jej różnorodność będzie widoczna 

w ramach zadania polegającego na rekultywacji obszarów zdegradowanych poprzez 

eksploatację złóż naturalnych na cele turystyczne, a także uregulowanie gospodarki  

wodno-ściekowej. Rekultywacja obszarów zdegradowanych pozwoli odtworzyć tereny 

zniszczone działalnością przemysłową. Tereny obsadzone w nową roślinność będą przyjazne 

środowisku oraz ludności, zarówno miejscowej, jak również tej odwiedzającej gminę.  

Wśród zadań Strategii znajdują się takie, które wpłyną pośrednio na omawiane 

komponenty środowiska. Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, jak również prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów z zakładów kopalnianych 

oraz zanieczyszczeń z ruchu samochodowego wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

oddziałującą na bioróżnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny. Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego pośrednio pozytywnie wpłynie na powyższe komponenty. 

Tereny planowanych zadań w Strategii znajdują się poza Specjalnymi Obszarami 

Ochrony (SOO), wyznaczonymi na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa z dnia  

21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny  

i flory) oraz poza Obszarami Specjalnej Ochrony (OSO), dla których podstawę prawną 

stanowi Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG o ochronie 

dziko żyjących ptaków), wchodzącymi w skład sieci obszarów Natura 2000.  
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Listę gatunków zwierząt objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Rozporządzenie określa gatunki zwierząt: 

 objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, 

 objęte ochroną częściową, 

 objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania, 

 wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.  

Listę gatunków roślin objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 

Rozporządzenie to określa: 

 gatunki roślin: 

 objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony 

czynnej, 

 objętych ochroną częściową, 

 objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 

 wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk; 

 właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od 

zakazów; 

 sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony. 

Listę gatunków grzybów objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. 

Rozporządzenie to określa: 

 gatunki grzybów: 

 objętych ochroną ścisłą, 

 objętych ochroną częściową, 

 objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 

 wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk; 

 właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa 

od zakazów; 

 sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony. 
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Realizując zadania zawarte w Strategii należy przestrzegać zasad i zaleceń  

ww. Rozporządzeń, jak również zasad określonych w art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody, przez co zadania realizowane w ramach projektu nie wpłyną na 

zaburzenia populacji gatunków chronionych obejmujących spadek liczebności lub 

zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, pogorszenie funkcjonowania 

populacji i jego jakości, czy zmniejszenie powierzchni siedliska gatunku. Realizacja zadań 

w ramach Strategii nie wpłynie również na pogorszenie się stanu chronionych siedlisk 

przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę cech 

charakterystycznych siedliska.  

Przygotowanie i prowadzenie prac docieplenia budynków w ramach 

termomodernizacji powinno w szczególności uwzględniać ochronę ptaków i nietoperzy 

gniazdujących w ścianach budynków. Konieczność uwzględniania obecności ptaków 

i nietoperzy podczas remontów budynków wynika z przepisów prawa polskiego 

i wspólnotowego. Dotyczy to kilku grup przepisów – związanych z zakazem znęcania się nad 

zwierzętami, z ochroną gatunkową, a także z uregulowań dotyczących odpowiedzialności za 

szkody powodowane w środowisku. Większość ptaków gniazdujących w budynkach, a także 

wszystkie nietoperze w Polsce, objęte są ścisłą ochroną gatunkową. 

W przypadku konieczności ingerencji w środowisko flory i fauny objętej ochroną 

należy wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. 

4.1.2 Klimat, powietrze 

Spośród działań zawartych w Strategii można odnaleźć zarówno takie, które wpłyną 

pozytywnie na powietrze i klimat, jak również takie, których realizacja przyczyni się do 

pogorszenia tych komponentów środowiska.  

Działania, które wpłyną pozytywnie na panujący klimat i powietrze to: 

 uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy, 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

 wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej  poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej 

lub oczyszczalni biologicznych oraz sieci wodociągowej, 

 prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów oraz zanieczyszczeń ruchu 

samochodowego. 
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Dzięki termomodernizacji budynków zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, co 

będzie się wiązać z mniejszym spalaniem paliw energetycznych i mniejszymi emisjami 

zanieczyszczeń (głównie CO2) do atmosfery. Dodatkowe wsparcie w postaci 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii pozwoli spotęgować efekt. Ograniczenie 

emisji spalin nastąpi również wskutek uruchomienia systemu rowerów na terenie gminy.  

W przypadku budowy obwodnicy Łagowa można wymienić skutki zarówno 

pozytywne, jak i negatywne. Budowa obwodnicy przełoży emisję gazów z terenów 

miejscowości poza ich obręb, jednak fakt, że płynność ruchu pojazdów ulegnie poprawie – co 

zmniejszy emisję, a także to, że przedsięwzięcie będzie oddziaływać na mniejszy procent 

ludności, daje podstawę do zakwalifikowania przedsięwzięcia do działań pozytywnie 

oddziałujących na powietrze.   

W ramach Strategii planuje się takie zadania, które wyznaczą ramy dla dalszych 

działań, ale będą mogły wiązać się z dodatkową emisją. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

w media oraz zapewnienie terenów pod rozwój handlu i usług spowoduje napływ nowych 

przedsiębiorstw, a powstanie nowych budynków będzie się wiązać z dodatkową emisją 

zanieczyszczeń. Obecnie na tym etapie nie są znane szczegółowe rozwiązania technologiczne, 

jednak działania polegające na wspieraniu przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne 

źródła energii spowoduje, iż skala tych uciążliwości będzie nieznaczna.  

Planując realizację działań ujętych w Strategii należy stosować się do Uchwały 

Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: 

Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenie pyłu PM10, benzo(a)piranu” 

i ozonu oraz zapisy Uchwały Nr 1388/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

3 października 2012 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa 

świętokrzyskiego” ze względu na przekroczenie pyłu PM2,5.  

Programy w ramach ww. Uchwał mają wpisany Plan Działań Krótkoterminowych, 

który służy polepszeniu jakości powietrza na terenie województwa. Zawarto również 

działania, jakie należy podjąć w celu ograniczenia emisji w przypadku wystąpienia lub 

możliwości wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń. 

Należy skrupulatnie eliminować obecne problemy na terenie gminy, w tym: 

 stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci 

w kotłach o niskiej sprawności cieplnej, 

 wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 

grzewczych mieszkańców, 
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 eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, 

 duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków, 

 emisja pochodząca z zabrudzenia jezdni oraz jej okolicy, 

 emisja powstająca w trakcie prac budowlanych, 

 niedostosowanie instalacji i urządzeń przemysłowych i energetycznego spalania paliw do 

obowiązujących standardów emisyjnych i imisyjnych, 

 niski poziom życia ludności, 

 niski poziom wiedzy ekologicznej. 

Pozostałe z zadań w ramach Strategii nie powinny wiązać się z dodatkowymi 

emisjami do atmosfery, mogącymi powodować zmiany lokalnego klimatu.  

4.1.3 Ludność 

Strategia ma charakter prospołeczny, gdyż na wszystkich obszarach przewiduje się 

działania, które w pośredni bądź bezpośredni sposób przyczynią się korzystnie dla 

społeczeństwa, nie tylko lokalnego, ale także turystów. 

Realizacja przedsięwzięć Strategii wpłynie na aktywizację mieszkańców oraz ułatwi 

im rewitalizację społeczną. Umożliwi przyjemne spędzanie czasu wolnego nie tylko 

mieszkańcom, ale również osobom odwiedzającym gminę. Realizacja działań w sferze 

przestrzeni i gospodarki wpłynie bezpośrednio na wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców 

i turystów, natomiast konkretne działania społeczne dotyczyć będą rozwoju zasobów 

ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji środowisk dziecięcych 

i młodzieżowych. Realizacja projektu wpłynie na pobudzenie wzrostu społeczno 

-gospodarczego. Powstaną nowe przedsiębiorstwa oraz nowe miejsca pracy, co wpłynie na 

zmniejszenie się bezrobocia, poprawie ulegną warunki ekonomiczne mieszkańców gminy. 

Realizacja zadań w sektorze przestrzennym wpłynie na poprawę wizerunku gminy w oczach 

turystów i mieszkańców. 

Strategia z założenia ma wspierać grupy społeczne i prowadzić działania 

przyczyniające się do poprawy jakości ich życia. Część działań ma charakter prospołeczny 

i w większym bądź mniejszym stopniu wpłynie pozytywnie na społeczność lokalną, a także 

na osoby odwiedzające gminę. 

Opracowanie programu budowy świadomości ekologicznej mieszkańców wywrze 

pośredni pozytywny wpływ na wszystkie komponenty środowiska. Lokalna społeczność 

poprzez właściwą edukację społeczną nauczy się racjonalnie postępować, aby nie dopuścić do 
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zanieczyszczenia środowiska, co przyczyni się do poprawy jego jakości oraz zdrowia 

mieszkańców i osób odwiedzających gminę. Ludność będzie żyła przyjemniej i bezpiecznej 

w czystym otoczeniu, bez ryzyka zachorowania poprzez skażenie środowiska. Oddziaływania 

te będą długoterminowe i stałe. 

Jedyną uciążliwością dla mieszkańców, tych znajdujących się w najbliższym 

sąsiedztwie z obszarami objętymi rozwojem, będą prace remontowo-budowlane. Związane to 

będzie z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych (emisja hałasu, pyłu i wibracji) oraz 

utrudnieniami komunikacyjnymi. Oddziaływania będą krótkotrwałe i odwracalne, jak również 

ustaną po zakończeniu robót. 

W związku z powyższym stwierdza się, że działania w ramach Strategii wpłyną 

pozytywnie na zdrowie ludności i jakość życia mieszkańców. 

4.1.4 Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Znaczna część działań ujęta w Strategii wpłynie w mniejszym bądź większym 

stopniu na powierzchnię ziemi i krajobraz. Następstwami tego będą zarówno skutki 

pozytywne, jak i negatywne.  

Realizacja niektórych zadań Strategii będzie się wiązać z koniecznością 

przemieszczania mas ziemnych. Grunt ten będzie wywieziony w miejsce wskazane przez 

Urząd Gminy Łagów. Wykonywanie prac budowlanych spowoduje chwilowe zniszczenie 

istniejącej powierzchni ziemi i naruszenie struktury gleby. Będzie ono występować 

fragmentarycznie, a po zakończeniu prac powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do stanu 

pierwotnego. Dlatego zaleca się przed rozpoczęciem tych prac zebranie warstwy humusowej 

i wykorzystanie jej przy urządzaniu zieleni towarzyszącej. 

Wszelkie zadania planowane w ramach Strategii z zakresu remontu, modernizacji, 

przeprowadzenia zmian funkcjonalnych i estetycznych oraz rekultywacja obszarów 

zdegradowanych – wpłyną w pozytywny sposób na krajobraz gminny. Obecnie wizerunek 

niektórych obszarów na terenie gminy nie jest zadowalający. Działania polegające na 

rekultywacji sprawią, iż tereny zniszczone i zaniedbane będą lepiej komponować się 

z otaczającym krajobrazem. Zniszczona i szpecąca roślinność wokół zbiornika wodnego 

zlokalizowanego przy ulicy Zapłotniej zostanie usunięta, a w jej miejsce zostanie 

zaaranżowana nowa zieleń.  Zniszczone zadrzewienia również zostaną usunięte. Obszary 

zdegradowane poprzez eksploatację złóż naturalnych wskutek zagospodarowania zyskają 

nową funkcję turystyczną. Powyższe prace wpłyną pozytywnie na krajobraz miejscowości. 
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Budowa obwodnicy gminy spowoduje trwałe zmiany w krajobrazie oraz powierzchni 

ziemi. Należy zadbać o prawidłową gospodarkę warstwy humusowej. Prace przy 

zdejmowaniu powinny być prowadzone starannie. Warstwa humusu powinna być zdjęta 

z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, zakładaniu trawników, sadzeniu 

drzew i krzewów oraz do innych czynności.  

Realizacja zadań w ramach Strategii powinna wiązać się z racjonalnym 

gospodarowaniem odpadów. Należy na etapie projektowania podjąć takie działania, które 

przyczynią się do minimalizacji strumienia odpadów z uwzględnieniem ich odzysku 

i ponownego użycia. Należy dążyć do realizacji celów i zadań zawartych w „Planie 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018”. Cele 

krótkotrwałe oraz długotrwałe, a także główne kierunki działań w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami są uwzględnione 

ww. planie, odpowiednio w 5. i 6. rozdziale. 

W Strategii nie planuje się takich zadań, które wiązałyby się z wytwarzaniem  

i wprowadzaniem szkodliwych substancji i ścieków do gleby, mogących wpłynąć na jakość 

gruntu. Jedynie podczas prac budowlanych mogą zdarzyć się niekontrolowane wycieki 

substancji szkodliwych, w związku z czym należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 

poz. 984) nie przewiduje się wprowadzenia do gruntu lub wód żadnych ścieków, bez 

uprzedniego ich oczyszczenia. 

4.1.5 Warunki wodne 

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej lub oczyszczalni biologicznych oraz sieci wodociągowej na terenie gminy w fazie 

realizacji zadania może wywierać negatywny wpływ na powierzchnię ziemi oraz rośliny  

– jest to związane z prowadzeniem prac budowlanych. Jednak oddziaływanie bezpośrednie 

będzie krótkoterminowe, a realizacja zadania będzie miała bardzo korzystny, bezpośredni 

i długoterminowy wpływ na wody, jak również będzie wpływać pośrednio w sposób 

pozytywny na ludzi i bioróżnorodność poprzez poprawę jakości środowiska. 

Gmina nie jest położona na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych, 

najbliższy w kierunku wschodnim znajduje się GZWP 421 Włostów. Łagów położony jest 

jednak na terenie lokalnego zbiornika wód podziemnych (LZWP Łagów), jest to zbiornik 
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wód o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym ze względu na zasoby pozwalające na 

zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych i parametrach ilościowych. 

Niektóre z zadań przewidzianych do realizacji w Strategii będą się wiązały  

ze zwiększeniem poboru wody. Będą to zadania związane z powstawaniem nowych 

obiektów. Przewiduje się, że wszystkie nowo powstałe obiekty będą podłączone  

do istniejących sieci wodociągowych. Zwiększenie ilości wody pitnej pobieranej z sieci 

wodociągowej nie spowoduje powstania deficytu wody pobieranej z ujęć. 

Realizacja założonych zadań w ramach Strategii będzie zgodna z przepisami ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 ze zm.), jak również nie będzie 

stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w „Planie 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”. 

Wszelkie zadania będą funkcjonować zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984), w związku z tym będą miały 

pozytywny wpływ na środowisko wodne. 

4.1.6 Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Działania podejmowane w ramach Strategii powinny uwzględniać obowiązujące 

normy emisji hałasu ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Głównym źródłem hałasu powstającego na obszarze gminy Łagów jest ruch 

drogowy. Hałas drogowy powstaje w wyniku poruszania się pojazdów (odgłosy pracy silnika, 

układu wydechowego i napędowego) na styku opony z nawierzchnią drogową. 

Podstawowymi właściwościami nawierzchni, mającymi największy wpływ na zmniejszenie 

hałasu są: szorstkość, wielkość ziaren kruszywa i zawartość wolnych przestrzeni.  

Budowa obwodnicy gminy przyczyni się do zmniejszenia poziomu hałasu, 

odciążając tereny o dużej gęstości zaludnienia z ruchu samochodowego – przenosząc go poza 

jego granice. Ponadto ekrany ochronne oraz nowe drzewostany w pobliżu dróg będą 

stanowiły barierę akustyczną i będą tłumiły uciążliwy hałas komunikacyjny.  

Działania polegające na uruchomieniu systemu rowerów na terenie gminy 

przyczynią się do obniżenia emisji hałasu. Przekonując mieszkańców do jazdy na rowerze 

zmniejszy się przyrost ilości samochodów w gminie.  
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Znaczące grupy przedsięwzięć zawartych w Strategii tworzą inwestycje polegające 

głównie na zadaniach budowy lub rozbudowy obiektów, a także zabiegów  

modernizacyjno-remontowych. Prace w ramach realizacji tych zadań będą źródłem hałasu 

związanego z pracą ludzi i maszyn. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, występujące tylko 

w porze dziennej i odwracalne. Aby ograniczyć emisję hałasu do środowiska, w miarę 

możliwości będą stosowane maszyny o najlepszych parametrach w tym zakresie. 

W zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach Strategii nie przewiduje się 

żadnych działań, które będą powodować promieniowanie elektromagnetyczne (nie będą 

montowane linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe itp.). Mając na uwadze 

powyższe stwierdza się, że realizacja celów Strategii nie wpłynie w żaden sposób na 

środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.  

4.1.7 Zasoby naturalne  

Działania w ramach Strategii nie będą wpływały na zasoby naturalne miejscowości, 

gdyż zasoby naturalne jakie będą wykorzystywane w ramach realizacji zadań to przede 

wszystkim woda, żwir, piasek i energia używane w trakcie trwania prac remontowo 

-budowlanych. Podczas robót budowlanych planuje się oszczędność tych surowców. 

Niektóre zadania będą się wiązały ze zwiększonym poborem wody ujmowanej. 

Stacje ujmowania wód mają odpowiednie rezerwy i zasadniczo zadanie to nie powinno 

doprowadzić do zachwiania równowagi w dostarczaniu wody ujmowanej mieszkańcom. 

Powstałe w ramach Strategii obiekty również będą podłączone do wodociągu. Dla tych 

obiektów przewidziane są rezerwy wody.  

4.1.8 Dobra materialne, zabytki 

W Strategii planuje się takie zadania, które będą się wiązały z ingerencją w obiekty 

materialne i zabytkowe, jest to:  

 uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej, 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

 modernizacja Placu Targowego „targowicy” w Woli Łagowskiej, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu, 

 przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych w sferze społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej centrum Łagowa, 

 wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
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Prace termomodernizacyjne, przeprowadzenie prac estetycznych i przestrzennych 

poprawią wizerunek budynków, a zarazem miejscowości.  

 Znaczna grupa działań ujęta w Strategii przyczyni się do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z sektora transportowego oraz komunalno-bytowego. Mniejsze 

stężenie zanieczyszczeń w powietrzu spowolni proces niszczenia elewacji budynków. 

4.1.9 Obszary chronione, Natura 2000 

Gmina Łagów w 97% położona jest w obrębie obszarów chronionych, spośród 

których do najważniejszych form ochrony przyrody zaliczyć należy otulinę Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego, dwa parki krajobrazowe: Cisowsko-Orłowiński i Jeleniowski, dwa 

obszary znajdujące się w sieci Natura 2000, a także cztery obszary chronionego krajobrazu. 

Zadania inwestycyjne ujęte w Strategii, których lokalizacja jest znana w chwili 

przygotowania programu, znajdują się poza obszarami sieci Natura 2000. Zadania te nie 

wpłyną na zaburzenia populacji gatunków chronionych obejmujących spadek liczebności lub 

zagęszczenia, zmniejszenie zasięgu występowania gatunku, pogorszenie funkcjonowania 

populacji i jego jakości, czy zmniejszenia powierzchni siedliska gatunku. Realizacja zadań  

w ramach Strategii nie wpłynie również na pogorszenie się stanu chronionych siedlisk 

przyrodniczych poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę cech 

charakterystycznych siedliska. Działania Strategii nie spowodują pogorszenia stanu gatunków 

znajdujących się na tym obszarze oraz pogorszenia szans osiągnięcia oraz przywrócenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk w przyszłości. 

Wśród zadań Strategii znajduje się zadanie uzbrojenia i zagospodarowania terenu 

wokół Jaskini Zbójeckiej. Teren ten jest częścią zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

chronionego prawnie Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 18/2002 z dnia 

19 lutego 2002 r. według którego zabrania się: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

 zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej, 
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 budowy budynków, budowli obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów 

budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony, bądź spowodować 

degradację krajobrazu. 

Zadanie to jest kontynuacją celu ustanowionego przez gminę w latach 2010-2011 

i zostało ujęte w aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Łagów na 

lata 2007-2015”. 

Realizacja tego zadania wpłynie neutralnie na krajobraz. Jaskinia jest dużą atrakcją 

turystyczną jednakże tereny wokół niej są zaniedbane i nieurządzone, brakuje zachęty do 

pozostania na dłużej. Zadania realizowane w ramach inwestycji zostaną wykonane zgodnie  

z panującym ukształtowaniem terenu. Wszystkie obiekty będą tak wybudowane, aby  

w maksymalny sposób komponować się z otoczeniem. Nie przyczynią się one znacząco do 

zmiany wizerunku lokalnego krajobrazu.  

Realizacja zadań przewidzianych w Strategii może mieć nieznaczny wpływ  

na funkcjonowanie świata roślinnego, przede wszystkim poprzez zabiegi pielęgnacyjne 

i porządkujące zmierzające do urządzenia czy też adaptacji terenów zielonych, jak również 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media. Prace te mogą przyczynić się do ograniczenia 

powierzchni zielonych w niektórych miejscach. Jednakże miejsca te są wysoce 

zdegradowane, występująca zieleń jest nieuporządkowana, a tereny użytkowane to większości 

łąki lub pola (np. w przypadku obszaru wokół jaskini), toteż realizacja zadań nie pogorszy 

istniejącego już świata roślinnego na terenach objętym Strategią. 

4.2 Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 

stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar 

Natura 2000 

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Strategii Rozwoju Gminy 

Łagów na lata 2014-2024 na środowisko przyrodnicze odniesiono się do celów 

szczegółowych zaproponowanych w i. W stosunku do każdego zaplanowanego działania 

przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego (różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne). Rozważono także potencjalne 

oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań 

dokonano w tabeli tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym 

zestawieniem możliwych pozytywnych bądź negatywnych oddziaływań ocenianych zadań na 
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+

-

n

+/-

środowisko naturalne. Przy ocenie starano się brać pod uwagę końcowy efekt realizacji 

przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania, jak 

również na etapie budowy. Zastosowano następujące oznaczenia:  

– realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia; 

– realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia; 

– realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia; 

– brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania  

i skutków – są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych 

niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji 

uwarunkowań; 

–   realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie. 
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Cel główny 1. Turystyczna Gmina Łagów  

  

1.1.Dziedzictwo kulturowe i naturalne atrakcją Gór Świętokrzyskich. 

1.1.1. Powstanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Stworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej Jaskinię Zbójecką, 

miejscowości Czyżów i Sędek z innymi atrakcjami turystycznymi. 
            + +/- + +       +/-   

Połączenie edukacyjnej ścieżki rowerowej z trasą rowerową GreenVelo oraz 

miejscowością Nowa Słupia. 
            + +/- + +           

Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu przy Jaskini Zbójeckiej.             + +/- +   +     +/-   

Rekultywacja zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zapłotniej, nadanie 

mu funkcji rekreacyjnej. 
+   + + +   + + +             

Uruchomienie systemu rowerów na terenie gminy.   +       + +     +       + + 

Powstanie infrastruktury turystycznej przy edukacyjnej ścieżce rowerowej.             + +/- +/-             
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1.1.2.Ograniczenie niskiej emisji oraz innych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.   + +/-     + +   +   +     + + 

Wspieranie budowy obwodnicy Łagowa.           +/- + - +/- +/-           

Wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii. + + + + + + + + + + + + + + + 

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej lub oczyszczali biologicznych oraz sieci wodociągowej. 
+ + + + + + + +/- +/-         + + 

Prowadzenie stałego monitoringu emisji pyłów i poziomu hałasu z zakładów 

kopalnianych oraz zanieczyszczeń z ruchu samochodowego. 
+ + + + + + +   + + + + + + + 

Przeprowadzenie rekultywacji obszarów zdegradowanych poprzez eksploatację 

złóż naturalnych na cele turystyczne. 
+   + +   + + +/- + -   +       

1.1.3 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. 

Popularyzacja wiedzy i umiejętności dotyczących produktów lokalnych  
i regionalnych oraz związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym. 

            +                 
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Organizacja międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych.              +                 

Wspieranie organizacji działających na rzecz integracji i aktywizacji  
społeczności lokalnej wokół dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. 

            +                 

Budowanie oferty turystycznej spójnej z wizerunkiem Gór Świętokrzyskich.             +                 

1.2. Garncarstwo regionalnym produktem turystycznym. 

1.2.1 Powstanie infrastruktury bazującej na tradycji garncarstwa. 

Powstanie interaktywnego obiektu edukacyjnego nawiązującego do tradycji 
garncarstwa. 

            +                 

Organizacja wydarzeń nawiązujących do tradycji garncarstwa.             +                 

Stworzenie systemu edukacyjno-informacyjnego oraz infrastruktury 
publicznej nawiązującej do walorów geologicznych regionu. 

            +                 

Budowa produktu turystycznego wykorzystującego potencjał miejscowości 
Sędek. 

            +                 
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Strategiczny program działań 

Komponenty środowiska 
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1.2.2.Organizacja przemysłu turystycznego wykorzystującego zasoby i właściwości gliny kaolin.  

Wspieranie innowacyjnych metod wykorzystania zasobów naturalnych w 
zakresie usług prozdrowotnych. 

            +         +/-       

Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej i 
okołoturystycznej. 

            +                 

Organizacja oraz uczestnictwo przedstawicieli regionu w wydarzeniach 
krajowych i zagranicznych. 

            +                 

  

Cel główny 2. Gmina Łagów z klimatem przedsiębiorczości 

 

2.1. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

2.1.1.Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Przejęcie potencjalnych terenów inwestycyjnych od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. 

            +                 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media.             + +/- n             
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Strategiczny program działań 

Komponenty środowiska 
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Stworzenie oferty inwestycyjnej między innymi poprzez wprowadzenie 
terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

            +                 

Zapewnienie terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług.             + n   +/-           

Modernizacja Placu Targowego „targowicy” w Woli Łagowskiej.             +   + +/- +         

2.1.2. Tworzenie klimatu do inwestowania. 

Organizacja regularnych spotkań między przedsiębiorcami, samorządem  
i organizacjami pozarządowymi. 

            +                 

Zaangażowanie kopalń działających na terenie gminy do działań na rzecz jej 
rozwoju. 

            + + +             

Wdrożenie programu wsparcia podmiotów gospodarczych nowopowstałych 
oraz rozwijających się na terenie gminy. 

            +                 

Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy. 

            + + +   +   + + + 
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Strategiczny program działań 

Komponenty środowiska 
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2.2. Wzrost przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. 

2.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

Organizacja corocznego Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych.             +                 

Organizacja corocznego Gminnego Forum Przedsiębiorczości.             +                 

Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.             +                 

Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości.             +                 

Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnej o dostępnych 
programach pomocowych z UE oraz środkach krajowych. 

            +                 

Współdziałanie z organizacjami otoczenia biznesu.             +                 

Wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców.              +                 
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Strategiczny program działań 

Komponenty środowiska 
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2.2.2. Wysoka jakość usług publicznych. 

Wprowadzenie e-usług w administracji publicznej.             +                 

Dostosowanie do potrzeb obiektów infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej 
i kultury. 

            +                 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.             +   +   +   +     

2.2.3. Aktywizacja społeczna i gospodarcza centrum Łagowa. 

Przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i estetycznych w sferze społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej centrum Łagowa. 

            + + +   + + +     

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia partnerstw na rzecz 
centrum Łagowa. 

            +                 
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4.3 Skumulowane i transgeniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Łagów na 

lata 2014-2024 będą się nakładały, w przypadku ich równoczesnej realizacji. Harmonogram 

realizacji zadań zostanie tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię 

robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Strategii ma charakter 

lokalny i ewentualne, negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg 

lokalny. Na etapie Prognozy stwierdzono, że realizacja Strategii nie wskazuje na możliwość 

negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium 

innych państw. 

4.4 Opis przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na środowisko w związku z realizacją zadań Strategii 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, kompensacja przyrodnicza powinna być realizowana w sytuacji, gdy ochrona 

elementów przyrodniczych nie jest możliwa. W odniesieniu do zidentyfikowanych 

oddziaływań na obecnym etapie planowania sytuacja taka nie ma miejsca. W związku z tym 

nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej. 

Przy realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 należy stosować 

wszystkie dostępne technologie, rozwiązania i zalecenia sprzyjające ochronie środowiska, 

takie jak:  

 stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu o niskich parametrach emisji 

zanieczyszczeń i hałasu; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody; 

 stosowanie energii ze źródeł odnawialnych i wybór rozwiązań proekologicznych, takich 

jak: budowa budynków pasywnych i energooszczędnych, wykorzystanie kolektorów 

słonecznych i pomp ciepła;  

 minimalizacja wytwarzanych odpadów i zwiększanie stopnia ich recyklingu; 

 preferowanie i wspieranie transportu zbiorowego i rowerowego; 

 stosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zmniejszających emisję 

hałasu oraz minimalizujących wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, wód 

powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, gleb i powierzchni ziemi; 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu; 
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 ograniczenie do minimum wszelkich przejawów antropopresji na terenach chronionych 

i w ich sąsiedztwie; 

 zabezpieczenie miejsc rozrodu ptaków i nietoperzy w sytuacji stwierdzenia ich obecności 

na przewidzianych do termomodernizacji budynkach; 

 chronienie drzew i zakrzewień występujących w sąsiedztwie prowadzonych robót; 

 dostosowanie terminów prac inwestycyjnych do terminów rozrodu zwierząt i wegetacji 

roślin; 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem stanowisk występowania grzybów i roślin 

podlegających ochronie; 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem miejsc schronienia (nor, legowisk, miejsc rozrodu) 

gatunków zwierząt podlegających ochronie.  

 

W ramach Strategii nie planuje się zadań, które w znaczący sposób negatywnie 

oddziaływałyby na środowisko. Mając na uwadze powyższe rozdziały, w których oceniono 

wpływ planowanych inwestycji na środowisko, stwierdza się, że część zadań będzie miała 

pozytywny, a pozostała neutralny wpływ na środowisko. Tylko nieliczne elementy 

planowanych przedsięwzięć mogą w nieznacznym stopniu wpływać negatywnie na niektóre 

komponenty środowiska.  

Faza realizacji projektu, tj. prowadzenie prac budowlanych, może wiązać się 

z niekorzystnymi uciążliwościami powstającymi w trakcie prowadzonego procesu 

budowlanego. Na etapie realizacji może wystąpić negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Oddziaływania te będą mieć charakter odwracalny, chwilowy oraz będą występować 

w relatywnie krótkim czasie (krótkoterminowo). 

Negatywne oddziaływanie na środowisko fazy realizacji inwestycji wymienionych 

w projekcie można ograniczyć poprzez wykonanie prawidłowego projektu, uwzględniającego 

potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji. 

Proponowane środki zapobiegawcze dla zminimalizowania lub wykluczenia wpływu 

realizacji zadań Strategii to: 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy w czasie realizacji 

inwestycji, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie prac do harmonogramu robót, 

 stosownie wysokiej klasy rozwiązań technicznych, 
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 ograniczanie i oszczędzanie podczas budowy surowców, takich jak: woda, piasek 

i energia, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 ograniczenie do minimum miejsca robót budowlanych i remontowych, 

 utworzenie szlaków komunikacyjnych dla pojazdów i maszyn budowlanych, 

 zabezpieczanie w miarę możliwości drzew, krzewów i zieleni niskiej w pobliżu robót, 

 stosowanie zasady kompensacji przyrodniczej, prowadzenie nowych nasadzeń w zamian 

za rośliny wycięte, 

 w miarę możliwości stosowanie rodzimego gruntu, 

 zabezpieczenie i późniejsze wykorzystanie żyznej wierzchniej warstwy humusowej, 

 zabezpieczenie placu budowy, 

 zastosowanie maszyn i pojazdów o niskiej emisji hałasu i spalin do otoczenia, 

 w czasie działań związanych ze wzmożonym pyleniem stosowanie odpowiedniej siatki 

zabezpieczającej i zwilżającej pylące powierzchnie. 

Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań ujętych w Strategii będzie się 

nakładało w przypadku ich równoczesnej realizacji. Harmonogram realizacji zadań musi więc 

być tak skonstruowany, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, a z drugiej zaś 

ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.  

Podczas prac budowlanych zaleca się, aby wykonawca posiadał środki chemiczne 

powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w sytuacji 

wystąpienia awarii urządzeń pracujących na terenie budowy, tak aby nie powodować emisji 

zanieczyszczeń do gruntu. Zaleca się organizację placu budowy w ten sposób, aby 

uniemożliwić wystąpienie niekontrolowanych skażeń gleby. Miejsca gromadzenia materiałów 

do budowy, bazy sprzętu i zaplecze budowlane powinny zostać wyznaczone i przygotowane 

w sposób zabezpieczający wody płynące, ujęcia wód oraz grunt przed skażeniem. Sprzęt 

budowlany poruszający się po placu budowy i na drogach dojazdowych powinien mieć 

ustalone trasy przejazdu i organizację ruchu.  

W fazie budowy będą powstawać odpady socjalno-bytowe wytwarzane przez 

pracowników firmy wykonawczej. Zaleca się, aby wykonawca robót budowlanych zapewnił 

prawidłowy sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami na etapie realizacji inwestycji, 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 

21). Odpady powinny być segregowane, gromadzone w szczelnych oznakowanych 

pojemnikach i wywiezione do zakładów utylizacji. 
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Ścieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracowników firmy wykonawczej będą 

odprowadzane do istniejącej kanalizacji lub magazynowane w szczelnym zbiorniku 

bezodpływowym, a następnie wozem asenizacyjnym wywiezione na oczyszczalnię ścieków.  

Na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo powinny wpłynąć 

korzystnie na stan środowiska. 

5. Propozycja rozwiązania alternatywnego do zawartego 

w projekcie Strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 to oparty na dostępnej wiedzy 

i istniejących obecnie uwarunkowaniach uporządkowany zbiór działań opracowanych pod 

kątem osiągnięcia celów głównych, zmierzających do rozwoju gminy w kierunku 

turystycznym oraz przedsiębiorczym, co ma przyczynić się do wzrostu aktywności 

mieszkańców. Dokument Strategii charakteryzuje się wysokim stopniem ogólności, często nie 

zawiera propozycji konkretnych działań i nie ma odniesienia w wytycznych lokalizacyjnych. 

Wobec powyższych przesłanek dotyczących w zasadzie każdego wieloaspektowego 

dokumentu, niniejsza Prognoza nie zawiera propozycji zadań alternatywnych dla realizacji 

celów Strategii, do czego przyczynił się brak możliwości precyzyjnego określenia działań 

alternatywnych dla wskazanych zadań. Rozpatrywanie wariantów przyjętych założeń Strategii 

miało miejsce w toku opracowywania dokumentu i obejmowało m. in. opracowanie diagnozy 

stanu środowiska oraz sukcesywne konsultacje w ramach zespołu projektowego  

z przedstawicielami różnych środowisk oraz ankietowania mieszkańców gminy. Efektem tych 

prac było opracowanie ostatecznej, jednowariantowej wersji Strategii.  

Należy również podkreślić, że większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć 

w ramach Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 ma pozytywny wpływ na 

środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Z uwagi na 

możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych stwierdzono, iż zasadnym jest 

poszukiwanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do działań mających na celu wsparcie 

budowy obwodnicy Łagowa. Należy zaznaczyć, iż działania w tym obszarze mają na celu 

zniwelowanie bariery rozwojowej, jaką może być niewydolny system transportu narażający 

miejscową ludność na hałas komunikacyjny i zanieczyszczenia z ruchu samochodowego. 

Pośrednim efektem tego działania powinna być poprawa jakości życia ludzi. W związku 

z powyższym nie można z niego rezygnować.  
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Zdefiniowane w Strategii zadania, będące narzędziem służącym do spełnienia celów 

dokumentu nie mają charakteru tzw. twardych założeń, a wskazują raczej kierunek 

aktywności, pozwalający na elastyczny dobór formy ich realizacji. 

6. Metody analizy skutków realizacji projektu 

Istotnym elementem weryfikacji wdrożenia działań wskazanych w Strategii jest 

monitoring. Systematyczny monitoring pozwoli na obserwację i potwierdzenie 

prognozowanych skutków środowiskowych, będących wynikiem realizacji działań 

nakreślonych w Strategii.  

Proces wdrażania Strategii należy monitorować poprzez określenie jednostek 

odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych zadań priorytetowych, identyfikację 

częstości przeprowadzania monitoringu realizacji poszczególnych zadań, określanie statusu 

i problemów związanych z realizacją zadania. Monitoring efektów realizacji założeń Strategii 

powinien obejmować wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska, a także wskaźniki 

społeczno-ekonomiczne. Dlatego też, niezmierne istotna jest również analiza stanu 

środowiska w gminie Łagów: jakości powietrza atmosferycznego, wielkości emisji 

zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych i komunikacyjnych do atmosfery, jakości wód 

płynących i podziemnych, jakości wody do picia, a także poziomu hałasu.  

Za monitoring jakości środowiska przyrodniczego w całym województwie 

świętokrzyskim odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Kielcach (instytucja ta jest odpowiedzialna za monitoring regionalny). W ramach 

monitoringu środowiska prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, gleb. 

Instytucje, które wspomagają monitoring stanu środowiska przyrodniczego oraz mogą 

wyeliminować niekorzystne oddziaływania na obszarze objętym projektem Strategii na 

terenie gminy Łagów to m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach  

i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Istotną rolę w kontroli realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy w Łagowie, który może reagować 

na bieżąco na powstałe zagrożenia środowiskowe, dostosowując Strategię do aktualnych 

potrzeb.  

 

 



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 

66 

 

7. Streszczenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy  

Łagów na lata 2014-2024 została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, a mianowicie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.). 

Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w ww. ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami 

(Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach).  

Celem wykonania Prognozy była analiza i ocena ewentualnych skutków 

środowiskowych związanych z wdrażaniem projektu Strategii oraz określenie jego wpływu na 

poszczególne komponenty środowiska, a także stwierdzenie, czy w należyty sposób został 

uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego 

oraz zdrowie i życie ludzi. 

Cele i kierunki działań wyznaczone w Strategii wpisują się w cele w zakresie ochrony 

środowiska, ustalone na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki 

gospodarcze i społeczne w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie Strategii. 

W dalszym etapie dokonano analizy przewidywanych oddziaływań na środowisko 

związanych z realizacją zadań rozwojowych. Omówiono wpływ tych zadań na następujące 

elementy środowiska: różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne 

oraz obszary chronione. Przeprowadzona analiza wykazała, że przewidywane w ramach 

projektu działania oddziaływać będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane aspekty. 

Tylko w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji dostrzega się możliwość wystąpienia 

negatywnych skutków środowiskowych. Realizacja projektu w głównej mierze wpłynie 

pozytywnie na: 

 lokalny krajobraz – ze względu na poprawę wizerunku miejscowości, 

 klimat i powietrze – ze względu na działania ograniczające emisję pyłów 

i zanieczyszczeń do atmosfery, 

 mieszkańców i turystów – ze względu na realizacje działań z sektora społecznego, 

 dobra materialne – ze względu na zagospodarowanie terenów i estetyzację przestrzeni. 
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Należy jednak pamiętać, że realizacja wielu zadań Strategii wiąże się z pracami 

remontowo-budowlanymi i ziemnymi, które mogą być uciążliwe dla środowiska naturalnego 

i ludzi. Negatywne oddziaływania, związane głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery 

oraz emisją hałasu, będą miały charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący 

sposób na pogorszenie się stanu środowiska. W pojedynczych przypadkach zmiany 

w środowisku będą trwałe, np. nastąpi zanik bioróżnorodności w miejscach budowy nowych 

obiektów budowlanych. Oddziaływania te mogą być znacznie ograniczone, w zależności od 

poprawności wykonania projektu, trzymania się harmonogramu robót i przestrzegania 

podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i jakości robót budowlanych.  

Mając na uwadze potrzebę minimalizacji negatywnych oddziaływań niektórych 

przedsięwzięć i wynikających z nich projektów inwestycyjnych, przedstawiono najważniejsze 

propozycje zapobiegania, łagodzenia i kompensacji negatywnego wpływu na środowisko, 

który może być wywołany ich realizacją. Należą do nich głównie zadania przyczyniające się 

do ograniczenia skutków inwestycji na etapie jego realizacji.  

Z uwagi na położenie geograficzne gminy Łagów oraz charakter zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań 

transgranicznych. 

W Prognozie przestawiono przewidywalną metodę analizy skutków realizacji 

projektu Strategii, którą będzie monitoring wdrażania Strategii. Będzie się on odbywał 

poprzez analizę wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania. Za zarządzanie Strategią 

Rozwoju oraz za nadzorowaniem wdrażania poszczególnych zadań będzie bezpośrednio 

odpowiadał Urząd Gminy w Łagowie.  

Podsumowując można stwierdzić, iż Strategia Rozwoju Gminy  

Łagów na lata 2014-2024 zarówno w kontekście oddziaływań bezpośrednich, jak  

i pośrednich – nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
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