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1. WSTĘP
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.) Zarząd Powiatu, w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa, sporządza i aktualizuje co 4 lata, powiatowy program ochrony
środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. ustawy POŚ. Programy
ochrony środowiska podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę Powiatu. Z
wykonania programu organ powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie
Powiatu. Niniejszy dokument jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska przyjętego w
2008 roku. Celem rzeczonego programu jest analiza obecnego stanu środowiska i czynników
mogących mu zagrażać oraz określenie kierunków długoterminowych i bieżących działań
samorządu mających na celu ochronę i poprawę stanu środowiska.
Projekt aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na
lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” powstał dzięki wykorzystaniu materiałów
własnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., danych nadesłanych z urzędów gmin
należących do powiatu, raportów i informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Kielcach, materiałów Głównego Urzędu Statystycznego oraz zasobów
internetowych.
Cele polityki ekologicznej powiatu, których osiągnięcie zakłada „Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” są
zgodne z celami przyjętymi na szczeblu państwowym (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna
Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”) oraz wojewódzkim („Programu
Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015”).
1.1 Powiązanie projektu z innymi dokumentami oraz ich wpływ na jego kształt
Zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju
gospodarczego jest ochrona różnorodności biologicznej. Kierunki ochrony różnorodności
biologicznej są szerszej rozumiane niż tradycyjna ochrona przyrody i są odnoszone do
przestrzeni całego regionu, a nie tylko do obszarów prawnie chronionych. Ważne jest też
wskazanie sposobów przywrócenia różnorodności biologicznej na terenach użytkowanych i
zagospodarowanych przez człowieka, w tym na obszarach już znacznie zdegradowanych.
Konieczne

jest

również

lepsze zintegrowanie działań ochronnych z działaniami

profilaktycznymi, za które odpowiedzialne winny być przede wszystkim sektory gospodarcze.
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Prognozę oddziaływania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Ostrowieckiego ” wykonano z wykorzystaniem następujących materiałów sporządzonych na
poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym:
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
 Polityka Leśna Państwa,
 Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego,
 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego,
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008-2011,
 Dokumenty strategiczne powiatu ostrowieckiego i gmin wchodzących w skład
Powiatu,
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – Ministerstwo Środowiska, 2010 r.,
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,
 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 20072013,
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Pierwsza Polityka Ekologiczna Państwa powstała w 1991 roku w okresie
transformacji gospodarczej. Chociaż przyczyniła się ona do poprawy stanu środowiska i
podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, po 10 latach przestała być adekwatna
do

zmieniającej

się

rzeczywistości.

Gospodarka

została

w

znacznym

stopniu

sprywatyzowana, zarządzanie państwem zostało zdecentralizowane i coraz większą rolę
zaczęły odgrywać działania na szczeblu lokalnym, staliśmy się członkiem Rady Europy,
OECD i NATO. Podpisaliśmy szereg konwencji dotyczących ochrony środowiska w tym
Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i Protokół z Kioto.
Zmiana sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej państwa wymagała dostosowania
polityki ekologicznej do nowych, odmiennych warunków.
Główną zasadą polityki ekologicznej jest zasada zrównoważonego rozwoju, która
została sformułowana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w
1992 r. Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju „jest takie prowadzenie polityki
i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i
walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, niedoznające uszczerbku, możliwości
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korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia”. Inne zasady, jakimi
kieruje się polityka, to:
 zasada przezorności
 zasada „zanieczyszczający płaci”
 zasada prewencji
 zasada stosowania najlepszych dostępnych technik
 zasada subsydiarności
 zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
 zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego
 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej
 zasada uspołecznienia
 zasada regionalizacji

Zasada przezorności mówi, że problemy związane ze środowiskiem naturalnym
powinny być rozwiązywane już w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich
występowania, a nie dopiero po uzyskaniu naukowego potwierdzenia. Pozwoli to uniknąć
zaniechań wynikających z kosztownych i długotrwałych badań oraz niechęci niektórych
instytucji do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Zasada "zanieczyszczający
płaci” pociągnie do odpowiedzialności, sprawców zanieczyszczeń. Będą oni musieli w sposób
materialny rekompensować społeczeństwu pogarszanie jakości środowiska. Zasada prewencji
zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom będzie podejmowane już na etapie
planowania inwestycji. Preferencje będą uzyskiwały inwestycje najmniej szkodliwe dla
środowiska. Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik przyczyni się do wdrażania
najbardziej ekonomicznych i „ekologicznych” technologii. W myśl zasady subsydiarności
decyzje dotyczące ochrony środowiska podejmowane będą przez władze lokalne, a nie przez
państwo, tak jak to miało miejsce do tej pory. Zasady mają pomóc w osiągnięciu głównego
celu polityki jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, czyli mieszkańców,
infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych. Cel główny realizowany będzie poprzez
realizację celów krótko-, średnio- i długookresowych. Jednym ze średniookresowych celów w
zakresie jakości powietrza i zmian klimatu jest realizacja zobowiązań Protokołu z Kioto, czyli
redukcja emisji gazów cieplarnianych do poziomu nie przekraczającego 94% emisji z roku
1988, zmniejszenie energochłonności gospodarki, wdrażanie najlepszych dostępnych technik
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oraz użytkowanie odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej
polityki ochrony środowiska do najważniejszych zadań należy zaliczyć:
 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
 przystosowanie do zmian klimatu,
 ochrona różnorodności biologicznej.

Głównymi celami Polityki ekologicznej państwa są:
 doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane
procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w
ostatecznych wersjach tych dokumentów,
 uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych
postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Działania te
powinny objąć pełną internalizację kosztów zewnętrznych związanych z presją na
środowisko, jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie
wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla
firm i instytucji będących w systemie,
 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w
przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie
do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska,
 stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia
szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy,
 przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w
szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji, zachowanie bogatej różnorodności
biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie
wewnątrzgatunkowym

(genetycznym),

gatunkowym

oraz

ponad

gatunkowym

(ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego
kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną,
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 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w
taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed
skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Dążenie do
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne,
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem,
 rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodnobłotnych przez czynniki antropogenie, a także zwiększenie skali rekultywacji gleb
zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną
lub rolniczą,
 racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę
z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową
degradacją.

Cele Polityki Ekologicznej Państwa w powiązaniu ze specyfiką powiatu
ostrowieckiego wyznaczają konkretne działania dla projektu aktualizacji „Programu ochrony
środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2012-2015” w trzech głównych zakresach
działań:
 zakres zagadnień systemowych,
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów naturalnych,
 zakres działań dla poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 20112015 W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie regionalnym zarządy
województw są zobligowane do sporządzania wojewódzkich programów ochrony środowiska
(art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) i ich aktualizacji co 4
lata (art.14 ustawy POŚ). „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”,
będący aktualizacją poprzedniej edycji programu ochrony środowiska, na podstawie
aktualnego stanu środowiska i źródeł zagrożeń w poszczególnych komponentach środowiska,
określa:
 strategię działań dla poprawy stanu środowiska w perspektywie roku 2019,
 wojewódzkie priorytety ekologiczne i przedsięwzięcia priorytetowe planowane do
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
realizacji w latach 2011-2015,
 monitoring realizacji Programu,
 aspekty finansowe wdrażania Programu
Nadrzędnym celem polityki ekologicznej dla województwa świętokrzyskiego jest:

„Zrównoważony rozwój województwa, w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona
mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru i równocześnie wspierają jego
rozwój gospodarczy i społeczny”

Cel ten jest zgodny z celem generalnym sformułowanym w "Strategii rozwoju województwa
świętokrzyskiego do 2020 roku". W „Programie ochrony środowiska dla województwa
świętokrzyskiego na lata 2011-2015” sformułowano następujące cele ekologiczne:
1. W zakresie zagadnień systemowych:
 kształtowanie

nawyków

kultury

ekologicznej

mieszkańców

województwa

świętokrzyskiego,
 zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona
polityka konsumpcyjna,
 zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych
dokumentów strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na
środowisko przed ich zatwierdzeniem,
 kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa,
sprzyjającej

równoważeniu

wykorzystania

walorów

przestrzeni

z

rozwojem

gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska,
 promowanie i wsparcie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w
gałęziach przemysłu znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych
przedsiębiorstw oraz administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego,
 wdrożenie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska.
2. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów
przyrody:
 ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa,
 rozwijanie trwale zróżnicowanej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
 ochrona środowiska glebowego przed degradacją,
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 zrównoważone korzystanie z zasobów kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych
skutków ich eksploatacji.
3. W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:
 wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych i surowcowych na cele
gospodarcze, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zapobieganie oraz
ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie województwa,
 trwały i zrównoważony rozwój w gospodarowaniu zasobami wodnymi województwa
oraz skuteczna ochrona przed powodzią i suszą.
4. W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
 osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa,
 spełnianie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa,
 zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem,
szczególnie emitowanym przez środki transportu,
 minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i
środowisko,
 ograniczenie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020.
Podstawą rozwoju Powiatu Ostrowieckiego jest zaktualizowana strategia, która określa, misję
oraz cele i kierunki działania do roku 2020. Dokument ten poddany ocenie radnych, a
następnie uchwalony przez Radę Powiatu zawiera również opcje i warianty rozwoju.
Programy operacyjne mają charakter otwarty i będą uszczegóławiane przez Radę Powiatu w
zależności od corocznie uchwalanego budżetu. Lista Programów Operacyjnych znajduje się w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Ostrowieckiego wraz z podporządkowanymi
projektami i zadaniami. Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary
strategiczne.

Obszary

strategiczne

są

najistotniejszymi

polami

działania

powiatu,

jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Powiatu Ostrowieckiego
koncentrować będzie się na pięciu obszarach:
I. Ekologia
1.

Priorytety
a).

Podnoszenie świadomości „ekologicznej” mieszkańców powiatu:
12
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Realizacja Powiatowego Programu Ochrony


Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie: nowych technologii
oczyszczania ścieków przydomowych oraz nowych technik grzewczych,



Promocja segregacji odpadów i wykorzystania surowców wtórnych poprzez
tworzenie systemów motywacji,

b).

Minimalizacja i przeciwdziałanie występowaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
ekologicznych:


Budowa i wzmacnianie wałów przeciw-powodziowych,



Budowa małych zbiorników retencyjnych na Kamionce i Modle,



Regulacja

koryt

rzek

oraz

udrażnianie

i

konserwacja

rowów

melioracyjnych,
c).

Wdrażanie planów segregacji i utylizacji odpadów:


Rozbudowa i przebudowa składowiska odpadów „Janik”, w tym sortowni
odpadów,

2.



Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gmin powiatu,



Utylizacja odpadów niebezpiecznych na terenie gmin powiatu,

Cele pierwszorzędne
a).

Propagowanie

zrównoważonego

rozwoju

z

uwzględnieniem

obszarów

turystycznych:


Promowanie czystego ekologicznie ogrzewania domów,



Wydzielanie stref zieleni oraz nadzór nad prowadzeniem racjonalnej
gospodarki leśnej,


b).

Monitoring zakładów produkcyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń,
Zintegrowane działania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej:



Budowa i rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gmin
powiatu,



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,



Likwidacja zbiorników bezodpływowych,

c).

Rozwój odnawialnych źródeł energii:


Promocja energii z paliw alternatywnych – biopaliwa,



Określenie „róży wiatrów” dla elektrowni wiatrowych,



Wykorzystanie istniejących cieków do budowy małych elektrowni
wodnych,
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II. Gospodarka
1. Priorytety
a). Polityka inwestycyjna na obszarze Powiatu:


Wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminach: Strefy lub
Parki Przemysłowe,



Zachęty i ulgi podatkowe dla potencjalnych inwestorów na terenie gmin
powiatu,



Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie powiatu,

b). Wykorzystywanie środków pomocowych UE i krajowych:


Tworzenie bazy gotowych projektów inwestycyjnych na szczeblu gminnym
i powiatowym,



Konstruowanie montaży finansowych (WPI*, WPF**) na poziomie
lokalnym do roku 2013,



Zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych dla realizacji inwestycji
publicznych,

c). Zwiększanie nakładów na rozwój turystyki:


Rozbudowa bazy noclegowej, gastronomicznej i

punktów informacji

turystycznej na terenie powiatu,


Szeroko

rozumiana

promocja

walorów

turystycznych

na

forum

ogólnopolskim i międzynarodowym,


Utworzenie produktu markowego,

2. Cele pierwszorzędne
a). Zwiększać potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych:


Wspieranie tworzenia grup producenckich,



Wspieranie przetwórstwa

rolno-spożywczego oraz przechowalnictwa

płodów rolnych,
b). Wspieranie mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu:


Wspieranie tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o istniejącą,
zrewitalizowaną bazę po starej hucie,



Wspieranie procesów przekwalifikowań zawodowych z wykorzystaniem
istniejącej bazy oświatowej,



Promocja samozatrudnienia oraz aktywnych

form przeciwdziałania

bezrobociu,
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c). Wielopłaszczyznowe promowanie Powiatu:


Promocja potencjału inwestycyjnego przez samorządy gminne,



Promocja

walorów

turystycznych

powiatu

poprzez

publikacje

i

wydawnictwa,


Tworzenie płaszczyzn współpracy międzynarodowej z samorządami
partnerskimi,

III. Infrastruktura
1. Priorytety
a). Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej z uwzględnieniem nowoczesnych
technologii:


Rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazociągowych na
terenie gmin Powiatu,



Rozbudowa i unowocześnienie sieci energetycznych i ciepłowniczych na
terenie Powiatu,



Infrastruktura telekomunikacyjna – zwiększenie dostępności do Internetu
oraz nowych form komunikacji,

b). Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej:


Budowa i przebudowa dróg powiatowych z wykorzystaniem dotacji z UE,



Rozwój systemu komunikacji i przewozów pasażerskich na obszarze
Powiatu,



Budowa i rozbudowa infrastruktury okołodrogowej (chodniki, oświetlenie,
kanalizacja deszczowa),

c). Budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej i sportowej:


Realizacja Programu Termomodernizacji obiektów oświatowych,



Realizacja Programu Budowy Obiektów Sportowych,



Komputeryzacja szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzenie nowoczesnego
zaplecza dydaktycznego,

2. Cele pierwszorzędne
a). Tworzyć warunki do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej:


Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych w oparciu o środki z funduszy
strukturalnych UE,



Nowe inwestycje w zakresie komunikacji zbiorowej w oparciu o
infrastrukturę kolejową,
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b). Wykorzystać istniejące obiekty dobrze rozwiniętej bazy sportowej:


Centrum edukacji pływaków i ratowników wodnych – rozwój sportu wśród
dzieci i młodzieży,



Organizacja zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w
oparciu o istniejący basen – Pływalnia Rawszczyzna, Halę Sportowo –
Widowiskową oraz Miejski Stadion Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu
w Ostrowcu Św.,



Szersze

udostępnienie

powiatowych

obiektów

sportowych

dla

mieszkańców,
c). Podjąć działania w kierunku rozbudowy bazy turystycznej:


Rozwój gospodarstw agroturystycznych,



Budowa bazy noclegowej i gastronomicznej w bliskim otoczeniu atrakcji
turystycznych – tworzenie warunków,



Budowa zaplecza rekreacyjnego i szlaków turystycznych pomiędzy, lub
wokół zidentyfikowanych produktów turystycznych,

IV. Przestrzeń
1. Priorytety
a). Uwzględnić walory krajobrazowo-turystyczne w rozwoju powiatu:


Dolina Kamiennej jako naturalne zaplecze turystyki kwalifikowanej,



Realizacja prac przygotowawczych do wpisania Rezerwatu „Krzemionki”
na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO,



Góry Świętokrzyskie – szlaki turystyki kwalifikowanej połączone
produktami turystycznymi powiatu,

b). Dbać o jasność przepisów prawnych:


Podnosić świadomość społeczną mieszkańców,



Tworzyć czytelne prawo lokalne,



Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania z uwzględnieniem
zrównoważonego rozwoju,

c). Wykorzystać szanse płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej:


Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – lepsze wykorzystanie,



Poszerzyć kontakty zewnętrzne – umowy partnerskie z samorządami krajów
unijnych,



Promocja powiatu na forum międzynarodowym,
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2. Cele pierwszorzędne
a). Podjąć

działania

w

kierunku

wykorzystania

walorów

turystycznych

i

historycznych powiatu z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego:


Stworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o walory naturalne,



Zintegrowane piesze i rowerowe szlaki turystyczne,



Parki tematyczne w oparciu o tradycje hutnicze,

b). Przeciwdziałać skutkom położenia Powiatu w dalekiej odległości od głównych
szlaków komunikacyjnych:


Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Powiatu,



Budowa trasy szybkiego ruchu Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. –
Opatów,



Poprawa komunikacji pomiędzy głównymi ośrodkami województwa a
powiatem,

c). Wykorzystanie infrastruktury starej huty:


Muzeum hutnictwa jako element turystyki przemysłowej,



Przebudowa infrastruktury technicznej na obszarze starego zakładu Huty,



Rewitalizacja terenów po starej hucie,

V. Społeczność
1. Priorytety
a). Podnoszenie poziomu szkolnictwa oraz bazy oświatowej z uwzględnieniem
potrzeb rynku pracy:


Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, oraz kursy i szkolenia dla
dorosłych,



Modernizacja

obiektów

oświatowych

oraz

unowocześnienie

bazy

dydaktycznej,


Tworzenie nowych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku
pracy,

b). Tworzyć warunki do zwiększenia poziomu inwestycji na terenie powiatu,
powodujących wzrost zatrudnienia mieszkańców:


Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych,



System preferencji podatkowych i ulg dla inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy,



Wspieranie kapitału wewnętrznego w realizacji nowych inwestycji,
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c). Uwzględnić charakter regionu przy kreowaniu nowych inwestycji:


Promować zasoby surowców naturalnych jako podstawę dla realizacji
nowych inwestycji,



Rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe,



Promować nowe kierunki rozwoju wśród społeczności powiatu,

2. Cele pierwszorzędne
a). Działać na rzecz zwiększenia poziomu i dostępności mieszkańców do usług
medycznych:


Restrukturyzacja struktur szpitala powiatowego oraz rozbudowa i
przebudowa kompleksu budynków szpitalnych,



Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych w ramach
partnerstw publiczno-pozarządowych,



Rozszerzenie zakresu usług medycznych w oparciu o szpital i przychodnie
specjalistyczne,

b). Wykorzystać walory dobrego przygotowania poszczególnych gmin, jak i całego
Powiatu Ostrowieckiego, do absorpcji środków z Unii Europejskiej:


Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych inwestycji,



Budowa bazy projektów w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.



Partnerstwo Publiczno-Prywatne,

c). Podjąć działania w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy dla młodzieży
migrującej:


Realizacja rządowego programu „Pierwsza praca” przy współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy,



Inkubator Przedsiębiorczości,



Wspieranie

lokalnych

inicjatyw

z

zakresu

małej

i

średniej

przedsiębiorczości,

Powyższe cele i priorytety stanowiły podstawę do sprecyzowania kierunków działań
określonych w „Programie ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 20122015 w perspektywie do roku 2019”.
Priorytety i zadania objęte projektem POŚ dla powiatu ostrowieckiego realizują cele
środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno
na

szczeblu

międzynarodowym,

wspólnotowym,

krajowym

jak

i

wojewódzkim.
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Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
Zostały w nim określone na ogólnym poziomie następujące priorytetowe pola aktywności:
 zmiany klimatu,
 przyroda i różnorodność biologiczna,
 środowisko i zdrowie,
 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.
Najpoważniejszymi założeniami dla ochrony środowiska i dla funkcjonowania
podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy, które dotyczą:
 dopuszczalnych poziomów emisji SO2, NOX, przez instalacje przemysłowe,
energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,
 zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, pociągi i samoloty,
 jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
 gospodarowania odpadami przemysłowymi,
 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych,
 opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,
 ograniczania hałasu,
 zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,
 ochrony przyrody, w tym utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

W celu uzyskania poprawy stanu środowiska, wymaganej przez prawo Unii
Europejskiej konieczne będzie wdrożenie i dostosowanie wytycznych, które zostały ujęte w
prawie unijnym do usprawnienia krajowego systemu ochrony środowiska. Zadania i cele
związane z ochroną środowiska, wskazują z reguły na konieczność minimalizacji presji
wywieranej na środowisko. Rzeczone wytyczne i zadania są istotną częścią w szeregu
krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, obejmujących głównie problemy
planowania gospodarczego, przestrzennego i społecznego.
Podczas

analizy

celów

ochrony

środowiska

ustanowionych

na

szczeblu

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, należy stwierdzić, że najistotniejsze dla
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niniejszego dokumentu cele ujęte zostały w Polityce ekologicznej państwa w latach 2009 2012 z perspektywą do roku 2016.
W celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska powiaty otrzymały szereg
uprawnień. Wydział Rolnictwa i Środowiska prowadzi i odpowiada za realizację zadań
Powiatu w zakresie:
 spraw z zakresu prawa wodnego,
 spraw z zakresu rybactwa śródlądowego,
 spraw z zakresu gospodarki leśnej,
 spraw z zakresu przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 spraw z zakresu prawa łowieckiego,
 spraw z zakresu postępowania z odpadami,
 spraw z zakresu ochrony środowiska,
 spraw z zakresu ochrony przyrody,
 spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
 spraw z zakresu ochrony zwierząt,
 spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 spraw z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji,
 edukacji ekologicznej,
 pozostałych zadań w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa i Środowiska należy w szczególności:
1. w zakresie prawa wodnego:
 prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla cieków naturalnych,
jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,
 prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami gruntów, które były pokryte
wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
powszechnego korzystania z wód powierzchniowych, służącego zaspokajaniu potrzeb
osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego i ustalenia dopuszczalnego zakresu tego
korzystania, oraz ustalanie odszkodowań z budżetu Powiatu dla właścicieli wód,
 prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem w drodze decyzji stref ochronnych
obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
20
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 prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji w sprawach ustalenia i podziału
kosztów utrzymywania wód i urządzeń wodnych na osoby, które odnoszą korzyści z tych
wód i urządzeń,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia
wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
 ustalanie w drodze decyzji zakresu i terminu obowiązku utrzymania urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych,
 prowadzanie spraw związanych z ustanawianiem stref ochronnych urządzeń
pomiarowych służb państwowych,
 prowadzenie

spraw

związanych z

wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,

nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne, w przypadku naruszenia
interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym,
obowiązku

wykonania

ekspertyzy,

opracowania

lub

aktualizowania

instrukcji

gospodarowania wodą,
 prowadzenie

spraw

związanych

z

ograniczaniem

i

cofaniem

pozwoleń

wodnoprawnych,
 dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub
wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji
tych pozwoleń co najmniej raz na 4 lata,
 prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o odszkodowaniu w związku z
cofnięciem lub ograniczeniem pozwoleń wodnoprawnych,
 prowadzenie

spraw

związanych

ze

stwierdzeniem

wygaśnięcia

pozwolenia

wodnoprawnego,
 prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem statutu spółki wodnej i zmiany
statutu tej spółki,
 prowadzenie spraw związanych z podwyższaniem składek i innych świadczeń na
rzecz spółki wodnej,
 prowadzenie spraw związanych z ustaleniem, w drodze decyzji, wysokości i rodzaju
świadczeń na rzecz spółki wodnej ponoszonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do
zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
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 sprawowanie nadzoru i kontroli spółek wodnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym kontrola legalności uchwał podejmowanych przez organy
spółki, rozwiązanie zarządu spółki i wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki,
ustanowienie zarządu komisarycznego nad spółką, rozwiązanie spółki i wyznaczenie jej
likwidatora,
 ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,
 przygotowywanie wniosku o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
 ustalanie na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowań za szkody powstałe w
związku z pozwoleniem wodnoprawnym.
2. w zakresie rybactwa śródlądowego:
 wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami
połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do
śródlądowych wód żeglownych,
 wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na
wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego
sąsiedztwie,
 rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 przygotowywanie wniosku do Rady Powiatu o powołaniu Społecznej Straży
Rybackiej, prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem przez Radę Powiatu
regulaminu tej Straży,
 wydawanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej,
3. w zakresie gospodarki leśnej:
 sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa,
 przygotowywanie decyzji o określeniu zadań właścicieli lasów, w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku niewykonywania przez
właścicieli lasów obowiązków: wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych
zapobiegających

powstawaniu

i

rozprzestrzenianiu

się

pożarów,

zapobiegania,

wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się
organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych,
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 zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w
lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy
szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
 prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na
finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami
przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane
klęskami żywiołowymi,
 cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa,
 prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny i pozbawienia go tego
charakteru,
 określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni
do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie inwentaryzacji stanu
lasów,
 prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonania uproszczonych planów
urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlecaniem
inwentaryzacji stanu lasów, rozpatrywaniem zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do
projektów planów po ich wyłożeniu i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia
lasów,
 nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów,
 przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia
lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, w przypadkach
losowych na wniosek właściciela lasu,
 nakazywanie wykonywania obowiązków i zadań dla właścicieli lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, nie wykonujących obowiązków kształtowania
równowagi w ekosystemach leśnych,
 ustalanie i nadzorowanie zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia
upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również
ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa w których nie ma opracowanych planów urządzenia lasów,
 dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu
rolnego, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
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obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
4. w zakresie przepisów o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
 prowadzenie spraw związanych z wypłatą miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie
gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, wstrzymywaniem wypłat
ekwiwalentu i określaniem warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,
 prowadzenie spraw związanych ze wstrzymaniem wypłaty ekwiwalentu oraz
nakazaniem zwrotu kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i
pobranego ekwiwalentu - wraz z odsetkami ustawowymi,
 dokonywanie okresowej oceny udatności upraw,
5. w zakresie prawa łowieckiego :
 przygotowywanie

zgody,

w

szczególnych

przypadkach,

na

odstępstwa od

zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
 przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów
rasowych lub ich mieszańców,
 prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 przygotowywanie decyzji

o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

w

przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i
użyteczności publicznej przez zwierzynę
6. w zakresie postępowania z odpadami :
 przygotowanie opinii dotyczących wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów
innych niż niebezpieczne,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 przyjmowanie zgłoszeń działalności polegającej na zbiórce, transporcie, odzysku lub
unieszkodliwianiu odpadów, dla których nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie
takiej działalności i prowadzenie rejestru w tym zakresie,
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 przyjmowanie informacji od wytwórcy odpadów powstałych w wyniku poważnej
awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładającej na wytwórcę
odpadów z wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 gospodarowanie odpadami z wypadków w szczególnych okolicznościach,
 prowadzenie spraw z związanych z wydawaniem decyzji zatwierdzającej instrukcje
eksploatacji składowiska odpadów,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wyrażających zgodę na
zamknięcie składowiska odpadów lub wydzielonej części,
 rozpatrywanie skarg dotyczących nieprawidłowości w gospodarce odpadami przez
podmioty posiadające uregulowania formalno – prawne w tym zakresie.
7. w zakresie ochrony środowiska:
 przygotowywanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska oraz
przygotowanie opinii do gminnych programów ochrony środowiska,
 sporządzanie projektów raportów z wykonania powiatowego programu ochrony
środowiska,
 prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku,
 zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
 prowadzenie

spraw

związanych

z

wydaniem

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów oraz
z przeniesieniem tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
 opiniowanie

programu ochrony

powietrza

mającego

na

celu

osiągnięcie

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
 opiniowanie planu działań krótkoterminowych, w przypadku ryzyka występowania
przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie,
 prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na
których obowiązek rekultywacji obciąża starostę,
 prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie
hałasu,
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 przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu
używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach
powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do
zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
 sporządzanie map akustycznych,
 ustalanie odszkodowania na wniosek poszkodowanego, w razie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska,
 przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania,
 prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub
użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów
wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie
standardów emisyjnych,
 prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia na prowadzącego instalację lub
użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji
wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także
wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
 prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem instalacji, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową,
linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z
eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub
energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą
przekraczania standardów jakości środowiska,
 prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową,
linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania mu wyników
pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, określając zakres i terminy ich
przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich
przedkładania,
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 prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pozwolenia: zintegrowanego, na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów, oraz w sprawie orzekania o
wygaśnięciu, cofnięciu, ograniczeniu, zmianie warunków tych pozwoleń, a także
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń,
 prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania w razie cofnięcia lub
ograniczenia pozwolenia,
 prowadzenie spraw związanych z orzekaniem na wniosek prowadzącego instalację o
zwrocie ustanowionego zabezpieczenia,
 dokonywanie co najmniej raz na 5 lat analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,
 prowadzenie postępowania kompensacyjnego,
 prowadzenie spraw związanych z zobowiązaniem prowadzącego instalację podmiotu
korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o nałożeniu obowiązku:
ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska
do stanu właściwego, a w razie braku możliwości nałożenia obowiązku wydania decyzji
zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz gminnego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwoty pieniężnej odpowiadającej
wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
 udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 przygotowanie rocznego projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska,
 prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska,
8. w zakresie ochrony przyrody :
 prowadzenie

rejestrów

zwierząt

należących

do

gatunków,

podlegających

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów,
gadów, ptaków lub ssaków,
 wykonywanie czynności o których mowa w art. 83-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody w zakresie , w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
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9. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin
pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym
wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia
materiałów wybuchowych; przeniesieniem praw do koncesji na inny podmiot; cofnięcia
koncesji; stwierdzenia jej wygaśnięcia,
 przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, które nie
wymagają uzyskania koncesji,
 przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
 wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy
wydobywaniu kopalin pospolitych,
 przygotowywanie

decyzji

zatwierdzających

dokumentację

geologiczną

oraz

gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
 wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do
informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
 kontrole dotyczące naliczania opłat przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określających wysokość
należnych opłat eksploatacyjnych,
 prowadzenie rejestru wykonanych prac geologicznych (przyjmowanie dokumentacji
geologicznej, hydrogeologicznej i hydrologiczno-inżynierskich),
10. w zakresie ochrony zwierząt:
 prowadzenie spraw dotyczących wydawania opinii co do warunków i sposobu
pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok,
11. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych :
 przeprowadzenie rekultywacji na cele inne niż wymienione w lit d) pozostałych
gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk
żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków pochodzących z
budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na
zrekultywowanych gruntach,
 prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach rekultywacji i
zagospodarowania,
 przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych,
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 prowadzenie sprawozdawczości z zakresu: obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,
ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej ustawie,
dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wielkości obszarów i położenia
gruntów

zdewastowanych

i

zdegradowanych,

podlegających

rekultywacji

i

zagospodarowaniu, wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów, istniejących
zasobów i eksploatacji złóż torfów,
12. w zakresie wspólnot gruntowych:
 prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planów zagospodarowania i
regulaminów użytkowania gruntów i urządzeń spółki wspólnoty gruntowej, jeżeli
zagospodarowanie dotyczy gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do
zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,
13. w zakresie transportu kolejowego:
 prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o usunięciu drzew i krzewów
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych
albo powodujących zaspy śnieżne,
 ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte na podstawie decyzji o której
mowa w pkt. a) oraz za ustawianie zasłon odśnieżnych, zakładanie żywopłotów,
urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych
14. w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji:
 prowadzenie spraw należących do właściwości Starosty wynikających z ustawy z
dnia

22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów

cieplarnianych i innych substancji.
15. w zakresie edukacji ekologicznej:
 przygotowywanie i współorganizowanie akcji ekologicznych, konkursów oraz
konferencji z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, zdrowia
środowiskowego,

rolnictwa

ekologicznego

oraz

genetycznie

modyfikowanych

organizmów.
 współorganizowanie powiatowych konkursów ekologicznych skierowanych do dzieci
młodzieży i mieszkańców powiatu ostrowieckiego oraz sąsiednich powiatów.
16. pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
 wydawanie pozwoleń zintegrowanych.

29

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 realizacja zadań powiatowego programu ochrony środowiska, przygotowywanie opinii
i sprawozdań.
 podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie
środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
 kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością Starosty.
 współpraca

z

samorządami

gminnymi,

wojewódzkimi,

organizacjami

oraz

z instytucjami w sprawach dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
 przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji lub pomocy finansowej dla
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
 wyszukiwanie

i

przygotowywanie

podlegających

udostępnieniu

informacji

o środowisku i jego ochronie.
 prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie – EKOPORTAL.
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU OSTROWIECKIEGO
Powiat ostrowiecki położony jest w północno – wschodniej części województwa
świętokrzyskiego. Utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej jest powiatem
ziemskim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od północy graniczy z powiatem lipskim
w

województwie

mazowieckim

i

powiatem

starachowickim

w

województwie

świętokrzyskim, od południowego wschodu z powiatem opatowskim i od zachodu z
powiatem kieleckim. Powiat zajmuje powierzchnię 616 km2, co stanowi 5,3% obszaru
województwa świętokrzyskiego i jest zamieszkany przez 114 025 osób. Pod względem fizyko
– geograficznym część powiatu usytuowana jest w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej.
Jego północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie natomiast południową Wyżyna
Sandomierska.

Mapa 1. Położenie powiatu ostrowieckiego na tle województwa świętokrzyskiego

Powiat ostrowiecki położony jest w środkowej części Wschodniomałopolskiego
Regionu Klimatycznego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,70C. W
półroczu zimowym średnia ta kształtuje się na poziomie 0,80C a w letnim – 14,60C.
Przeważają wiatry zachodnie, południowo – zachodnie i północno – zachodnie o prędkości
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1,5 – 3,1 m/s. Średnie ciśnienie wynosi 1017 hPa. Roczna suma opadów kształtuje się na
poziomie 844,2 mm. Średnie nasłonecznienie trwa od 5 do 6 godzin dziennie. Do głównych
gałęzi przemysłu na terenie powiatu ostrowieckiego należy przemysł hutniczy, odzieżowy i
ceramiczny przede wszystkim wokół miast Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów i Ćmielów.
Gminy wiejskie prowadzą natomiast produkcję rolną. Na zanieczyszczenie powietrza na
terenie powiatu wpływ ma niska emisja, emisja ze środków transportu oraz z zakładów
przemysłowych. Powiat w części położony jest w zlewni rzeki Kamiennej. Rzeka ta
przepływa przez teren gmin Kunów, Bodzechów, Ćmielów, Bałtów oraz miasto Ostrowiec
Świętokrzyski. Ponadto przez powiat ostrowiecki przepływają rzeki: Kamionka, Modła,
Świślina,

Pokrzywianka

oraz

kilka

mniejszych

cieków.

Wody

powierzchniowe

reprezentowane są również przez niewielkie oczka wodne, stawy w rejonie Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz wyrobiska poeksploatacyjne zalane wodą. Znaczna część powiatu leży
na głównych zbiornikach wód podziemnych (GZWP 420, GZWP 405) oraz użytkowych
zbiornikach wód podziemnych (UZWP). Źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu
ostrowieckiego są ujęcia: 1 w Ostrowcu Świętokrzyski, 3 w gminie Ćmielów, 7 w gminie
Kunów, 2 w gminie Bałtów, 5 w gminie Bodzechów i 3 w gminie Waśniów. Do celów
produkcyjnych wykorzystywana jest przede wszystkim woda powierzchniowa. Powiat
charakteryzuje się widoczną dysproporcją pomiędzy długością sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Na terenie powiatu znajduje się 1 czynne składowisko odpadów
komunalnych, którego właścicielem jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”.
Składowisko to zlokalizowane jest w gminie Kunów.
W powiecie ostrowieckim dominują gleby klas średnich (III – IV), które stanowią ok.
56%. Gleby bardzo dobre, dobre i średnie stanowią ogółem około 77% powierzchni gruntów
całego powiatu. Wśród tych gleb dominują gleby wytworzone z lessów, które charakteryzują
się dobrymi właściwościami fizycznymi i mają dużą wartość rolniczą. Wskaźnik lesistości na
terenie powiatu kształtuje się na poziomie 30,86%. Obszary prawnie chronione w powiecie
ostrowieckim zajmują: 57 617,8 ha, co stanowi 93,4 % ogólnej powierzchni powiatu. Na
terenie powiatu zlokalizowany jest park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu,
pomniki przyrody,

zespół przyrodniczo – krajobrazowy i rezerwaty. W skład powiatu

wchodzą gminy: 1 miejska Ostrowiec Świętokrzyski, 2 miejsko-wiejskie: Ćmielów i Kunów
oraz 3 wiejskie: Bałtów, Bodzechów i Waśniów.
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OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Ostrowiec Świętokrzyski położony jest w południowowschodniej

części

Polski,

w

województwie

świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim. Teren
miasta będącego gminą miejską i siedzibą powiatu
graniczy głównie z terenem gminy Bodzechów, a
jedynie w północno-zachodniej części na niewielkim
odcinku z terenem gminy Kunów. Miasto to jest
położone na Wyżynie Małopolskiej, nad rzeką
Kamienną, na styku Wyżyny Opatowsko-Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego, po
północno-wschodniej stronie Gór Świętokrzyskich. Przez obszar Ostrowca Świętokrzyskiego
przebiega droga krajowa nr 9 relacji Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów –
Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów
– Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – gr. państwa. Pod
względem geologicznym teren gminy położony jest w północno-wschodniej części obrzeżenia
mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Występują tu utwory jury, trzeciorzędu i czwartorzędu.
Jura reprezentowana jest przez piaskowce, mułowce i iłowce, utwory trzeciorzędu przez
piaski żelaziste i mułki, a utwory czwartorzędu przez osady akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej (gliny i grunty piaszczysto-żwirowe) oraz akumulacji rzecznej (piaski,
żwiry, torfy, namuły). Gmina położona jest w obrębie makroregionu Wyżyny Kieleckiej,
będącej trzeciorzędowym wypiętrzeniem tektonicznym. Północna i centralna część miasta
położona jest w obrębie mezoregionu Przedgórza Iłżeckiego zbudowanego ze skał okresu
jurajskiego, które tworzą niewysokie monoklinalne wzniesienia o rozciągłości z północnegozachodu na południowy-wschód. Na obszarach piaszczystych położonych w północnej części
Ostrowca Św. występują fragmenty Puszczy Iłżeckiej. Południowy skraj gminy zajmuje
Wyżyna Sandomierska zbudowana z pokrywy lessowej o miąższości kilkunastu metrów
zalegającej na skałach dolno – jurajskich i triasowych. Powierzchnia wysoczyzny lessowej
rozcięta jest przez doliny rzek Modły i Kamionki oraz uchodzącymi do nich systemami
wąwozów. Powierzchnia wysoczyzny układa się na rzędnych 210 – 222 m n.p.m. Ostrowiec
Świętokrzyski wg klasyfikacji Romera znajduje się w strefie klimatu Wyżyn Środkowych,
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski położona jest w dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni II rzędu
rzeki Kamiennej, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. Długość rzeki Kamiennej w
granicach administracyjnych miasta Ostrowca Św. wynosi 6,965 km. Zlewnia ta
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charakteryzuje się asymetryczną siecią rzeczną. Lasy zajmują 579,6 ha, co stanowi ok. 12,5%
ogólnej powierzchni gminy. Lasy Skarbu Państwa zajmują 114,88 ha (w tym w zarządzie
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski 28,88ha)., pozostałe to lasy gminne – 29,06 ha i
prywatne – 435,63 ha. Rozkład zalesienia nie jest równomierny. Przeważająca część lasów
występuje w północnej i północno-wschodniej części miasta, co jest związane z
występowaniem słabych jakościowo gleb. Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego nie
występują obszary prawnie chronione, ani obszary Natura 2000. Od północnego zachodu
miasto sąsiaduje z gminą miejsko-wiejską Kunów. Ze wszystkich pozostałych stron
Ostrowiec otaczają tereny gminy wiejskiej Bodzechów. Siedziba jej władz znajduje się w
Ostrowcu przy ul. Mikołaja Reja. Ostrowiec Świętokrzyski jest punktem początkowym
niebieskiego szlaku rowerowego prowadzącego do Skarżyska-Kamiennej oraz zielonego
szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza. Na terenie miasta znajduje się czerwony szlak
rowerowy im. Mieczysława Radwana.

BAŁTÓW
Gmina Bałtów położona jest w północno-wschodniej
części województwa świętokrzyskiego i

powiatu

ostrowieckiego.

Tarłów,

Graniczy

z

gminami:

Bodzechów, Ćmielów i Sienno. Pod względem
klimatycznym

opisywany

obszar

jest

słabo

zróżnicowany i należy w klasyfikacji Romera do
klimatów Wyżyn Środkowych. Inne klasyfikacje
sytuują go w obszarze granicznym przejściowym od
klimatów wyżynnych do klimatów nizinnych. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi
+7,3/7,4oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+17,3oC), najchłodniejszym styczeń (3,5oC). Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Według podziału geobotanicznego
północna część opisywanego obszaru znajduje się w Krainie Świętokrzyskiej, Okręg Konecki,
a część południowa należy do Krainy Miechowsko - Sandomierskiej, Okręg Sandomiersko Opatowski. Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski (J. Kondracki 1994 r.)
gmina Bałtów położona jest w makroregionie Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej w obrębie
mezoregionu: Przedgórze Iłżeckie. Przez gminę przepływa rzeka Kamienna wraz z
lewobrzeżnym dopływem Wolanką. Rzeka Wolanka (Trzemcha) płynąca w północnej części
gminy przez tereny Wólki Trzemeckiej do terenów Wólki Bałtowskiej zanika w podmokłych
terenach łąk Wólki Bałtowskiej w kamieniołomie wapieni jurajskich. Teren gminy odznacza
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się dużymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi, które zostały objęte ochroną (Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamiennej. Na terenie gminy utworzono rezerwat
leśny „Modrzewie” oraz rezerwat florystyczno – leśny „Ulów”. Znajdują się tu również
pomniki przyrody ożywionej (6 szt. 300-letnich dębów na Zamościu, 2 dęby bezszypułkowe
w miejscowościach Ulów-Gajówka) i nieożywionej (kamieniołom zboczowy w Skarbce
Dolnej, Skałki w Bałtowie – „Kazalnica”, „Baszta Skalna”). Geologicznie teren gminy
położony jest

w północno - wschodniej części obrzeżenia mezozoicznego Gór

Świętokrzyskich. Wody podziemne w rejonie gminy Bałtów występują we wszystkich
piętrach geologicznych. Największe znaczenie użytkowe dla gminy mają wody poziomu
jurajskiego (Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 420 Wierzbica – Ostrowiec) i
kredowego (Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka Radomska).
Zaopatrzenie w wodę opiera się na ujęciach w Bałtowie, w Wólce Bałtowskiej i ujęciu
Magonie. Gmina zajmuje powierzchnię 10492 ha. W skład gminy wchodzi 16 sołectw:
Antoniów, Bałtów, Borcuchy, Lemierze, Maksymilianów, Michałów, Pętkowice - Pętkowice
Kolonia, Okół I, Okół II, Rudka Bałtowska, Wólka Bałtowska, Skarbka Dolna – Skarbka
Górna – Bidzińszczyzna, Wólka Bałtowska Kolonia, Wólka Pętkowska - Wólka Pętkowska
Kolonia, Wólka Trzemecka, Wycinka - Ulów. W przyszłości planuje się budowę kanalizacji
sanitarnej. Gmina ma już opracowaną koncepcję programową "Program ogólny systemu
kanalizacji gminy Bałtów". Gmina Bałtów nie posiada na własnym terenie składowiska
odpadów komunalnych. W świetle obowiązującego prawa (ze względu na warunki
hydrogeologiczne) nie ma możliwości na terenie gminy zlokalizowania takiego składowiska
odpadów. W stosunku do roku 2001 wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej
zarejestrowanych w rejestrze REGON, co jest zjawiskiem pozytywnym i dającym nadzieję na
rozwój gminy i zahamowanie bezrobocia. Funkcją wiodącą gminy jest rolnictwo, a funkcję
uzupełniającą stanowi rekreacja. W związku z walorami przyrodniczymi gminy, licznymi
obiektami zabytkowymi, znacznym procentem gleb wysokich klas bonitacyjnych i brakiem
przemysłu gmina winna rozwijać się w kierunku turystyki i rekreacji, agroturystyki i
rolnictwa ekologicznego. Na terenie gminy znajduje się 1 ośrodek zdrowia w Bałtowie i
punkt lekarski w Okole. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków: Bałtów - zespół pałacowo – parkowy, Bałtów – młyn wodny na rz.
Kamiennej, Pętkowice - dawny zbór.
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BODZECHÓW
Gmina Bodzechów powstała 1 stycznia 1973 roku, a
siedzibą Urzędu Gminy jest Ostrowiec Świętokrzyski.
Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski
(J. Kondracki 1994 r) gmina Bodzechów położona jest
w makroregionie Wyżyny Kieleckiej w obrębie
mezoregionów:

Wyżyna

Sandomierska

(zwana

również Wyżyną Opatowską) i Pogórze Iłżeckie,
rozdzielonych pradoliną rzeki Kamiennej. Dolina rzeki
Kamiennej wraz z przylegającymi do niej kompleksami leśnymi „Puszczy Iłżeckiej” tworzy
ponadregionalny ciąg ekologiczny, który łączy i wspomaga największy w kraju korytarz
ekologiczny rzeki Wisły. Powierzchnia gminy wynosi 122,8 km2 i zamieszkuje ją 13 689
mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 112,38 osób na km2. Gmina położona jest
w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim
okalając miasto Ostrowiec Świętokrzyski z wyjątkiem północno-zachodniej części miasta
sąsiadując:
 od północy z gminą Sienno, która należy do województwa mazowieckiego,
 od południowego zachodu z gminą Waśniów,
 od południa częściowo z gminami: Waśniów, Sadowie i Ćmielów,
 od wschodu z gminą Ćmielów,
 od północnego wschodu z gminą Bałtów.
W skład gminy administracyjnie wchodzi 27 sołectw: Bodzechów, Broniszowice, Chmielów,
Denkówek, Goździelin, Gromadzice, Jędrzejowice, Jędrzejów, Kosowice, Magonie, Miłków,
Mirkowice, Mychów, Mychów Kolonia, Nowa Dębowa Wola, Podszkodzie, Przyborów,
Romanów, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola, Sudół, Szewna,
Szwarszowice, Szyby, Świrna, Wólka Bodzechowska. W gminie Bodzechów, ze względu na
jej podmiejski charakter oraz z uwagi na atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkalną
zauważa się stały przyrost liczby mieszkańców, spowodowany przede wszystkim migracją
ludności z zewnątrz. Według danych GUS (stan na koniec 2007r.) na terenie gminy
Bodzechów funkcjonowało 932 podmioty gospodarcze z czego:
1) sektor publiczny przypada 13 podmiotów,
2) sektor prywatny przypada 919 podmiotów.
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Pod względem ilości podmiotów gospodarczych przeważa sektor prywatny nad publicznym,
jednakże w sektorze tym przeważają małe firmy jedno lub kilkuosobowe. Najliczniejszą
grupę podmiotów gospodarczych stanowią jednostki handlowe, usługowo-budowlane,
transportowe, mechaniki pojazdowej, stolarsko - tapicerskie. Gmina nie posiada komunalnej
oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów. Gmina Bodzechów posiada dobrze rozwiniętą
sieć infrastruktury. W ostatnich latach znacznie poprawiła się jakość dróg gminnych. Obecnie
niemal wszystkie drogi są utwardzone. W razie potrzeb społecznych tworzone są nowe
odcinki dróg. Na bieżąco wykonywane są remonty. Dla poprawy bezpieczeństwa przy
większych drogach każdego roku powstają chodniki. Przez teren gminy przebiegają linie
energetyczne średniego napięcia napowietrzne o długości 104km i kablowa o długości 6,7km
oraz wysokiego napięcia 110kV o długości 38 km, 220kV o długości 11km oraz 400kV o
długości 12,6km. Na terenie gminy działa dwóch operatorów sieci telefonicznej stacjonarnej:
TP SA oraz Netia SA. Ponadto gmina pokryta jest zasięgiem nadajników telefonii
komórkowej operatorów działających na terenie naszego kraju.

WAŚNIÓW
Gmina Waśniów położona jest w północno –
wschodniej części województwa świętokrzyskiego i
południowo
ostrowieckiego.

-

zachodniej
Graniczy

z

części

powiatu

gminami:

Pawłów,

Kunów, Bodzechów, Sadowie, Łagów i Nowa Słupia.
Pod względem klimatycznym opisywany obszar jest
słabo zróżnicowany i należy w klasyfikacji Romera do
klimatów Wyżyn Środkowych. Inne klasyfikacje
sytuują go w obszarze granicznym przejściowym od klimatów wyżynnych do klimatowi
nizinnych. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +7,3/7,4oC. Najcieplejszym
miesiącem jest lipiec (+17,3oC), najchłodniejszym styczeń (-3,5oC). Przeważają wiatry z
sektora zachodniego. Według podziału geobotanicznego obszar gminy znajduje się w Krainie
Miechowsko - Sandomierskiej, Okręg Sandomiersko - Opatowski. Zgodnie z podziałem
fizyczno - geograficznym Polski (J. Kondracki 1994 r.) gmina Waśniów położona jest w
makroregionie Wyżyny Kieleckiej w obrębie mezoregionu: Wyżyna Sandomierska (zwana
również Wyżyną Opatowską) i Góry Świętokrzyskie. Przez teren gminy przepływają rzeki:
Węgierka, Pokrzywianka, Garbutka i Dobruchna. Istnieje kilka małych zbiorników wodnych
(stawów). W bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do gminy Waśniów znajduje się
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zbiornik wodny „Wióry” utworzony na rzece Świślinie. Południową część gminy stanowi
Jeleniowski Park Krajobrazowy i jego otulina. Na terenie gminy Waśniów znajdują się
rezerwaty: „Małe Gołoborze”, „Szczytniak”, „Wąwóz w Skałach” oraz liczne pomniki
przyrody ożywionej i nieożywionej min. w Czajęcicach (topole -szt. 2), w Stryczowicach
(skałki w bocznym wąwozie i zboczu rzeki Garbutki), w Kuninie źródło zboczowe
„Malinowy Stok”, w Grzegorzewiczach (4 dęby 400-letnie). Geologicznie teren gminy
obejmuje Góry Świętokrzyskie i ich mezozoiczne obrzeżenie. Gmina, zwłaszcza jej
południowa część, ma niekorzystne warunki zaopatrzenia w wodę. Najważniejsze znaczenie
gospodarcze dla gminy mają wody poziomu triasowego ujmowane studniami wierconymi w
Waśniowie, Kowalkowicach i Piotrowie. Gmina zajmuje powierzchnię 11129 ha. W skład
gminy wchodzi 29 sołectw: Waśniow, Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Czażow, Dobruchna,
Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, Momina,
Nosów, Pękosławice, Piotrów, Prusinowice, Roztylice, Sarnia Zwola, Nowy Skoszyn,
Sławęcice, Strupice, Stryczowice, Śnieżkowice, Wojciechowice, Worowice, Wronów,
Zajączkowice. Funkcją wiodącą gminy jest rolnictwo, a funkcję uzupełniającą stanowi
rekreacja. W związku z walorami przyrodniczymi gminy, licznymi obiektami zabytkowymi,
znacznym procentem gleb wysokich klas bonitacyjnych i brakiem przemysłu gmina winna
rozwijać się w kierunku turystyki i rekreacji, agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
- Boksyce: zespół dworski,
- Czajęcice: park,
- Garbacz: park,
- Grzegorzowice: kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, park;
- Kunin: park,
- Mirogonowice: zespół dworski,
- Momina: kościół parafialny p.w. św. Wojciecha,
- Roztylice - Witosławice: park,
- Sarnia Zwola: park,
- Waśniów: zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła;
- Witosławska Góra: kaplica p.w. Zesłania Św. Ducha,
- Wronów: park.
Gmina Waśniów jest członkiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w skład którego
wchodzą gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Łagów, Łączna i
Zagnańsk. Związek ten prowadzi wspólną działalność w zakresie inwestycji i ekologii.
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ĆMIELÓW
Gmina miejsko-wiejska Ćmielów usytuowana jest w
południowo

–

wschodniej

części

powiatu

ostrowieckiego. Od 1999 roku znajduje się w obrębie
województwa świętokrzyskiego; w latach 1975-1998
gmina

wchodziła

w

skład

województwa

tarnobrzeskiego, a jeszcze wcześniej należała do
województwa

kieleckiego.

Powierzchnia

gminy

wynosi łącznie 11770 ha, w tym 1300 ha stanowi
obszar miasta Ćmielów. W skład administracyjnych gminy wchodzi miasto Ćmielów, 24 wsie
i 2 przysiółki: Boria, Borownia, Brzóstowa, Buszkowice, Czarna Glina, Drzenkowice, Glinka,
Grójec, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Małachów, Podgrodzie, Piaski Brzóstowskie,
Podgórze, Smyków, Przeuszyn, Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare,
Trębanów, Wiktoryn, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska. Sąsiednimi
jednostkami administracyjnymi dla gminy Ćmielów są :
od północy - gmina Bałtów (powiat ostrowiecki).
od wschodu - gminy Tarłów i Ożarów (powiat opatowski)
od południa - gminy Wojciechowice i Opatów (powiat opatowski)
od południowego zach. - gmina Sadowie (powiat opatowski)
od zachodu - gmina Bodzechów (powiat ostrowiecki)
Odległość poszczególnych miejscowości gminy:
od siedziby władz wojewódzkich (Kielc) waha się w granicach 70 – 100 km.
od siedziby starostwa w Ostrowcu Świętokrzyskim 10 – 20 km.
Odległość wsi z terenu gminy od centrum gminy i koncentracji usług lokalnych w Ćmielowie
wynosi od 3 km (Wojnowice) do 10 km (Boria). Natomiast odległość od pobliskich
miejscowości koncentrujących usługi ponadlokalne i miejsca pracy, z których korzystają
mieszkańcy miasta i gminy Ćmielów:
Opatów 14 – 20 km;
Ożarów 10 – 14 km
Gmina miejsko-wiejska Ćmielów obejmuje obszar 118 km2 (co stanowi 19,1 % powierzchni
powiatu) i jest drugą pod względem wielkości gminą w powiecie. W obrębie gminy znajduje
się miasto Ćmielów, o powierzchni liczącej 13 km2 (tj. 11 % powierzchni gminy), a także 24
sołectwa i 2 przysiółki. Miasto Ćmielów stanowi centrum gminy i pełni funkcje
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administracyjne, usługowe, oświatowe i kulturalne. Na terenie miasta zlokalizowane są
następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat
Policji, „Polska Poczta” Urząd Pocztowy, SKOK Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa. Większe podmioty gospodarcze działających na terenie gminy to: Zakłady
Porcelany „Ćmielów” w Ćmielowie, Fabryka Porcelany AS oraz Samorządowy Zakład
Wodociągów i Gospodarki Komunalnej. W Ćmielowie działa Dom Kultury im. Witolda
Gombrowicza. W gminie funkcjonują również ośrodki zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „PACJENT” w Ćmielowie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Borii. Dominującymi
formami gospodarowania na terenie gminy są: działalność usługowa, przemysł i rolnictwo.

KUNÓW
Miasto i Gmina Kunów położone jest w północno –
zachodniej

części

województwa

powiatu

świętokrzyskiego,

ostrowieckiego
w

regionie

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Sąsiaduje z
gminami Waśniów, Bodzechów, Pawłów, Brody
Iłżeckie, Sienno i Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina
zajmuje powierzchnię 11 373 ha. W jej skład wchodzi
miasto Kunów (722,1 ha) oraz 17 miejscowości o
charakterze wsi. Wsie wykazują duże zróżnicowanie pod względem zajmowanego obszaru.
Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski ( J. Kondracki 1994 r.) gmina
położona jest w makroregionie Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej na granicy dwóch
mezoregionów:
trzeciorzędowym

Wyżyny

Sandomierskiej

wypiętrzeniem

(inaczej

tektonicznym

i

Wyżyny
Przedgórza

Opatowskiej),

będącej

Iłżeckiego.

Wyżyna

Sandomierska, zajmująca południową część gminy, stanowi typowy krajobraz lessowy z
falistymi powierzchniami wysoczyzn rozciętymi dolinami rzecznymi prawych dopływów
rzeki Kamiennej (prawy dopływ na terenie gminy stanowi rzeka Świślina). Powierzchnia
wysoczyzny układa się na rzędnych 230 – 300 m n.p.m. W obrębie Przedgórza Iłżeckiego
(północna część gminy) zbudowanego ze skał okresu jurajskiego, które tworzą niewysokie
monoklinalne wzniesienia o rozciągłości z północnego zachodu na południowy wschód. Na
obszarach piaszczystych występują rozległe kompleksy Puszczy Iłżeckiej. W obrębie
Przedgórza Iłżeckiego można wyróżnić dwie wyraźne jednostki geomorfologiczne:
wysoczyzna polodowcowa zbudowana z piasków i żwirów polodowcowych oraz glin
zwałowych zalegających kilkunastometrową warstwa na skałach jurajskich. Lokalnie na
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obszarach piaszczystych występują pokrywy piasków eolicznych oraz niewielkie wydmy;
powierzchnia wysoczyzny układa się w przedziale wysokościowym 190 – 239 m n.p.m.
dolina rzeki Kamiennej wypełniona osadami aluwialnymi (torfy, namuły, mady, piaski i
żwiry rzeczne i miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zalegających na osadach jury
dolnej; powierzchnia doliny układa się na rzędnych 174 – 183 m n.p.m.). Urodzajne gleby
(brunatne i czarnoziemy) rozwinięte na pokrywie lessowej sprawiają, że obszar ten ma
charakter typowo rolniczy i charakteryzuje się bardzo niewielkimi powierzchniami leśnymi.
Zachodni fragment gminy obejmuje Płaskowyż Suchedniowski zbudowany z masywnych
piaskowców dolno – triasowych, układających się na rzędnych 202 – 268 m n.p.m. Cała
gmina znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Obszar
Miasta i Gminy Kunów należy w I rzędzie do zlewni Wisły, w II rzędzie do zlewni
Kamiennej, w III rzędzie do zlewni Świśliny. W IV rzędzie obszar Kunowa należy do
dopływów III rzędu – Węgierki i innych bezimiennych cieków. Sieć rzeczną gminy tworzą:
Kamienna, Świślina, Węgierka oraz Struga Dunaj. Gmina położona jest w strefie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 420) w części północno – wschodniej. Zbiorników
wodnych powierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy jest mało i w
zasadzie ograniczają się do wyrobisk eksploatacji surowców budowlanych oraz do dolin
głównych cieków. Pod względem klimatycznym obszar jest słabo zróżnicowany i należy w
klasyfikacji Romera do klimatów Wyżyn Środkowych. Inne klasyfikacje sytuują go w
obszarze granicznym przejściowym od klimatów wyżynnych do klimatów nizinnych.
Cieplejsze są obszary położone w jego południowej części, chłodniejsza jest dolina
Kamiennej, w której występują korzystne warunki do tworzenia inwersji termicznych. Przez
teren gminy przebiegają droga krajowa, drogi powiatowe, drogi gminne, oraz linia kolejowa
relacji Skarżysko – Kamienna – Rozwadów. Gmina Kunów obfituje w liczne i unikalne
zabytki architektury, czego przykładem może być najstarsza w Polsce wolno stojąca kaplica
Świętej Katarzyny, wzniesiona w stylu gotyckim, ufundowana w 1430r. przez biskupa
Zbigniewa Oleśnickiego na terenie nie istniejącej już wsi Kaplica. W Nietulisku zachowały
się: monumentalne ruiny wzniesionych w panującym ówcześnie stylu klasycystycznym hal,
ciekawie rozplanowane osiedle mieszkaniowe dla pracowników, budynek zarządu (obecnie
szkoła) oraz pozostałości dawnego ujęcia wodnego. W miejscowości Doły Biskupie znajduje
się

zespół

przemysłowy

dawnej

fabryki

tektury

„Witulin”,

której

głównymi

współwłaścicielami byli rodzice Witolda Gombrowicza. Warte odwiedzenia jest leżące tuż za
granicami gminy, wzniesione w latach 80-tych ub. stulecia, jedno z młodszych Sanktuariów
Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski (Kałków - Godów).
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2.1 Budowa geologiczna
Obszar powiatu i okolic charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy
geologicznej. Występują tu skały mezozoiczne, trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Głębokie
struktury geologiczne obejmują też skały paleozoiczne, które objęte były fałdowaniem
hercyńskim. To starsze podłoże zostało przykryte utworami triasowymi i jurajskimi, które
stanowią tzw. mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich.
Skały mezozoiczne reprezentowane są na omawianym terenie przez utwory triasu i jury.
W triasie dolnym (pstrym piaskowcu) powstały zlepieńce, piaskowce cienko płytowe i
łupkowe barwy wiśniowej, żółtej a także iły zielonawe i ciemnowiśniowe. Odsłaniają się one
w południowej części omawianego obszaru głównie w okolicy Czerwonki pod Czerwoną
Górą i są wydobywane tu w kamieniołomach, podobnie jak w okolicach Mominy. W
środkowym triasie (wapieniu muszlowym) osadziły się wapienie płytkowe i margliste. Skały
te są odporne na niszczenie, uformowały się z nich malownicze skałki m.in.: pod Jurgami. W
górnej części triasu środkowego osadziły się piaskowce i iły z przewagą tych ostatnich. Są to
iły plamiste, wiśniowe, żółte i zielone. W następnym okresie ery mezozoicznej także
powstawały skały osadowe. Na omawianym obszarze występują skały jury dolnej (liasu) i
jury środkowej (doggeru). Skały liasu ciągną się do Kamiennej, przekraczając ją w dzielnicy
Kuźnia, przechodząc tu na lewe zbocze doliny, powodując jej znaczne zwężenie koło
Chmielowa. Jan Samsonowicz wyróżnił w jurze dolnej cztery jednostki stratygraficzne o
różnym wykształceniu facjalnym skał. Są to: seria zagajska, gromadzicka (skłobska),
zarzecka (rudonośna) i seria ostrowiecka.
Skały piętra zagajskiego odsłaniają się najlepiej w wąwozach znajdujących się po
prawej stronie rzeki Kamionki

w Gromadzicach. Wykształcone są w postaci jasnych

drobnoziarnistych piaskowców i piaskowców ilastych, zlepieńców żwirów oraz jasnych i
szarych iłów z wkładkami węgla. W odsłonięciach na prawym zboczu doliny Kamionki,
poniżej Gromadzic widoczne są skały pietra gromadzickiego wykształcone w postaci
gruboławicowych piaskowców. Na odcinku występowania tych skał widać wyraźne zwężenie
doliny Kamionki. Na północ od zalegania skał piętra gromadzickiego występuja głównie iły i
iłołupki przekładane piaskowcami łupkowatymi, zaliczane do piętra zarzeckiego. W skałach
tych występują ilaste rudy żelaza. Skały piętra ostrowieckiego występują wzdłuż całego
południowego zbocza doliny Kamiennej. Są to najczęściej piaskowce różnoziarniste. Wśród
nich w postaci wkładek spotyka się iłołupki i białe glinki ogniotrwałe, które wydobywane
były w okolicach Chmielowa. Osady jury środkowej (doggeru) składają się na podłoże
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centralnej części powiatu. Ciągną się szerokim pasem przez dolinę Kamiennej na odcinku
Ćmielów – Ostrowiec Św. Na zachód od Ostrowca Św. utwory te przechodzą w północne
zbocze doliny ciągnąc się w kierunku wsi Wymysłów i Janik. Są to głównie iły czarne
zasobne w konkrecje pirytu. Spoczywają one na piaskowcach ostrowieckich jury dolnej.
Miejscami występują soczewki pirytu i płaskury żelaziaka ilastego. Strop tych utworów, co
potwierdziły badania D. Kosmowskiej - Suffczyńskiej leży na wysokości 175 m n. p. m.
Osadami jury środkowej są także iły piaszczyste oraz piaski ilaste różnobarwne w wkładkami
piaskowca żelazistego. Skały górnej części jury środkowej (keloweju) występują na północ od
poprzednich stanowiąc podłoże obszaru północnej części miasta (Koszary, Gutwin) ciągnąc
się w kierunku Karczmy Miłkowskiej. Utwory te odsłaniają się na dużej przestrzeni wzdłuż
lewego zbocza dolinki biegnącej spod Kątów Denkowskich oraz wzdłuż północnego zbocza
doliny Kamiennej na odcinku Wólka Bodzechowska - Piaski Ćmielowskie. Są to piaski
rdzawe z gniazdami żelaziaka brunatnego oraz piaskowce płytowe, wapniste (wydobywane w
kamieniołomach na cele budowlane). Na północ od Ostrowca Św. występują skały osadowe
jury górnej (malmu). Dolna część jury górnej (Oksford) to głównie masywne, płytowe
wapienie często margliste lub skaliste z krzemionkami, odsłaniające się między Koszarami i
Kątami Denkowskimi oraz na Gutwinie (zawartość CaO – 49,5 %). Wapienie krynoidowe i
dolomityczne z drobnymi bułami krzemiennymi odsłaniają się w Podgrodziu i Drygulcu.
Osady tego piętra jury górnej z rejonu Bałtowa to również wapienie gruboławicowe,
dolomityczne z krzemieniami o miąższości około 20 m. Odsłaniają się one między Stokami i
Bałtowem – w przełomowym odcinku rzeki Kamiennej. Wzdłuż południowych i północnych
zboczy doliny sudolskiej i na północ od wsi Jelenia Góra, odsłaniają się skały wyższego piętra
jury górnej (rauraku), którymi są jasne, zwięzłe, niekiedy płytowe wapienie koralowe. Są
niekiedy wydobywane w kamieniołomach. J. Radwan wyodrębnia w tym piętrze dwa typy
litologiczne wapieni: skaliste, gruboławicowe z bułami krzemienia oraz rafowe wapienie
płytkowe z wkładkami margli i wapieni oolitowych. Miąższość tych utworów wynosi około
30 m. Wykorzystywane były jako topniki w hutnictwie. Na szczególną uwagę zasługują
wapienie koralowe występujące w okolicy Krzemionek Opatowskich (z astartu). J.
Samsonowicz wapienie te uznał za najczystsze osadzone w jurze górnej w osłonie
mezozoicznej górotworu świętokrzyskiego. W utworach tych występuje w dwóch poziomach
krzemień. Poziom dolny to wielkie płaskury dochodzące do l m średnicy. Noszą one nazwę
krzemieni pasiastych ze względu na piękne, współśrodkowe ułożenie jasnych i ciemnych
smug. Były one eksploatowane w neolicie, a krzemień używany był głównie do wyrobu
narzędzi. Miąższość tych utworów wynosi około 40 m, a w pobliżu Bałtowa dochodzi do 160
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m. Na omawianym obszarze nie występuje górny poziom krzemienia koloru
woskowoczekoladowego. Osady górnej jury (kimerydu), którymi są szare margle i iły
margliste odsłaniają się na prawym zboczu doliny Kamiennej w pobliżu Bałtowa - na
południe od kolonii Stoki. Są to wapienie płytowe i margliste oraz margle. Uogólniając
można stwierdzić, że na południe od doliny Kamiennej na odcinku Kunów – Ćmielów
występują skały o przewadze piaskowców, łupków i iłów, natomiast na północ od doliny
prawie wyłącznie spotykamy wapienie. Zaważyło to na odmiennym przebiegu zjawisk
rzeźbotwórczych na tych terenach.
Liczne są odsłonięcia osadów trzeciorzędowych, przede wszystkim na północ od
doliny Kamiennej. Występują one w rozległych obniżeniach i kotłach krasowych w skałach
jurajskich. Są różnorodnie wykształcone, występują wśród nich piaski białe, niekiedy żółtawe
i czerwone a także ilaste, zielone z glaukonitem. Spotyka się też gliny tłuste różnobarwne,
rumosz krzemienny ostrokrawędzisty powstały ze zwietrzenia wapieni jurajskich. Występują
także iły o wielu barwach. Gliny, iły, piaski i rumosz są pochodzenia lądowego. Większa
część tych osadów zaliczana jest do neogenu (górnej części trzeciorzędu), chociaż niektóre z
nich mogą pochodzić z dolnej części trzeciorzędu (paleogenu). Zaznacza się różnica w
wykształceniu osadów czwartorzędowych (polodowcowych) w części północnej

i

południowej omawianego terenu. W części północno-wschodniej miąższość osadów
czwartorzędowych nie przekracza 7-8 m. Tylko na terenach występowania wydm miąższość
ich wzrasta. W profilach utworów czwartorzędowych stwierdzono piaski różnoziarniste
niewarstwowane z domieszką materiału pylastego oraz okruchami skalnymi i głazikami
północnymi, poniżej zalega glina piaszczysta lub piaski gliniaste a jeszcze niżej piaski
drobnoziarniste żółte niekiedy warstwowane poziomo lub przekątnie. Nie spotyka się osadów
czwartorzędowych na wzniesieniach zbudowanych ze skał starszych. Na południe od doliny
Kamiennej skałą czwartorzędową jest less, którego miąższość wynosi 35 m. Poniżej warstwy
lessu występuje glina zwałowa, jeszcze niżej less podmorenowy, piaski gliniaste
niewarstwowane, glina zwałowa dolna i bruk morenowy albo żwiry. Na wierzchowinach
utwory te zostały zniszczone podczas okresów międzylodowcowych i przykryte serią lessów.
Tektonika omawianego obszaru jest dość zróżnicowana. Rozciągająca się na północ od
antyklinorium łysogórskiego synklina północna wypełniona osadami dolnego triasu ma
budowę płytową i lekko zondulowaną, poprzecinaną licznymi uskokami. W środkowej części
tej strefy tektonicznej wyróżnia się nieckę waśniowską będącą wschodnim przedłużeniem
niecki majkowskiej oraz nieckę opatowską. Niecki te wykorzystują doliny Waśniówki i praOpatówki oraz dopływy Kamionki.
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Północną granicę zasięgu dolnego triasu stanowi dyslokacja godowsko – Michowska
oraz dyslokacja Kosowic. Dyslokacje te są częścią jednej z największych dyslokacji
świętokrzyskich zwanej dyslokacją brzeżną stanowiącą północne obrzeżenie paleozoiku
świętokrzyskiego. Warstwy skalne dolnej jury pochylone są w kierunku północnowschodnim, upad warstw nie jest duży np. serii zagajskiej dochodzi do 3 stopni. Utwory liasu
potrzaskane są dyslokacjami uskokowymi poprzecznymi i podłużnymi. W utworach jury
górnej zaznacza się wyraźnie niecka magońska, której skrzydła wychodzą na powierzchnię na
zachód od wsi Magonie. Równolegle do niej rozciąga się siodło Stoków. Oś tego siodła
przebiega na linii Stoki-Maksymilianów. W kierunku na północny wschód od antykliny
Stoków rozciąga się niecka Lemierzów, ograniczona antykliną Bałtowską. Powstanie
większości wymienionych dyslokacji i nasunięć J. Samsonowicz przypisuje orogenezie
młodokimeryjskiej (na przełomie jury i kredy), natomiast W. Pożaryski orogenezie
laramijskiej (na pograniczu kredy i trzeciorzędu).
2.2 Surowce mineralne
Wśród wielu surowców mineralnych występujących w okolicy Ostrowca i Bałtowa na
uwagę zasługują: węgiel brunatny, rudy żelaza, wapienie, piaskowce, piaski, iły i gliny.
Węgiel brunatny występuje w okolicach Gromadzic i Miłkowa (w piętrze zagajskim) w
postaci cienkich warstewek i soczewek o grubości od kilku do kilkunastu, wyjątkowo do 40
cm, na głębokości 25-50 m. Wydobywany był w Rżuchowie w latach 1910-1930 przez
prywatnego właściciela oraz pod Miłkowem w czasie okupacji niemieckiej. Rudy żelaza
występują zarówno na północ jak i na południe od miasta. Rudy liasowe występujące w
okolicy Miłkowa, były wydobywane w XIX wieku na potrzeby zakładów w Bodzechowie i
Ostrowcu. Istniało tu 11 niewielkich kopalń rudy żelaza - żelazika ilastego, który zawiera 2630% żelaza i 13-18% SiO2. Złoża żelaziaka ilastego stwierdzono m. in. nad Kamionką. Na
północ od miasta występują złoża piasków żelazistych, które związane są z pasem wychodni
żelazistych utworów jury środkowej rozciągających się między Szydłowcem a Ćmielowem.
Pochodzą z piaskowców żelazistych, które w starszym trzeciorzędzie podlegały zwietrzeniu
utlenianiu na wychodniach, ulegając odwapnieniu i limonityzacji. W serii zagajskiej i
zarzeckiej dolnej jury występują osady ilaste. Iły wydobywane były w Koszarach.
Perspektywy znalezienia nowych złóż iłów ogniotrwałych istnieją w okolicy Miłkowa. Iły
ogniotrwałe występują też w osadach trzeciorzędowych wypełniających zagłębienia krasowe
na północ od miasta, w okolicach Sudołu, Koszar, Kątów Denkowskich i Maksymilianowa.
Kilkadziesiąt stwierdzonych tu zagłębień krasowych, rozwiniętych na powierzchni wapieni
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jurajskich wypełniają iły o różnym zabarwieniu, piaski kwarcowe oraz rumosz złożony
głównie z okruchów krzemieni. Miąższość poszczególnych warstw utworów jest zmienna,
miejscami jednak dochodzi do kilkunastu lub nawet więcej metrów. Niewielkie na ogół
rozmiary zagłębień krasowych przekreślają w zasadzie możliwość uzyskania tu większych
zasobów iłów ogniotrwałych. Jednak wspólnie z wartościowymi piaskami kwarcowymi mogą
mieć one znaczenie dla lokalnych wytwórni wyrobów szamotowych. Szczególnie interesujące
są zagłębienia w okolicy Koszar i Sudołu. Lokalnie wykorzystywane są piaski i żwiry
tworzące wąskie pasy na prawym i lewym brzegu Kamiennej. Używa się ich do wyrobu
betonów i na podsypkę drogową. Perspektywicznymi gospodarczo są złoża żwirów
występujące między Bałtowem a Szydłowcem.
2.3 Ukształtowanie terenu
Obszar powiatu ostrowieckiego charakteryzuje się nie tylko znacznym zróżnicowaniem
budowy geologicznej ale także ukształtowania terenu. Wyróżnić tu można trzy wyraźne
jednostki geologiczno-morfologiczne:
 falistą wyżynę lessową na południe od doliny Kamiennej,
 dolinę Kamiennej,
 płaską równinę denudacyjną na północ od doliny Kamiennej.
Od paleozoiku do czwartorzędu włącznie działały tu złożone i różnorodne procesy
morfogenetyczne, które doprowadziły do powstania dzisiejszej, zróżnicowanej rzeźby terenu.
Południowa część Ostrowca Św. to wyżyna lessowa która urywa się stromym zboczem
wzdłuż równoleżnikowego biegu doliny Kamiennej na odcinku Ćmielów – Kunów. Stanowi
ona część wyżyny Opatowskiej. Zbocze doliny Kamiennej rozcięte jest formami erozyjnodenudacyjnymi typu wąwozów i niecek. W rzeźbie terenu najwyraźniej zaznaczają się formy
dolinne: dolina Kamionki, oraz prostopadle do niej biegnące doliny pra-Waśniówki i praOpatówki, których strugi są dopływami Kamionki. Dolina pra-Kamionki ma młodą rzeźbę
erozyjną, prowadzi aktywną strugę wodną, zaś doliny pra-Waśniówki i pra-Opatówki to
formy w których woda płynie często sztucznie przekopywanym rowem. Ożywienie erozji
daje się zaobserwować w odcinkach ujściowych do doliny Kamionki. Miąższość lessu na
powierzchni wyżyny a szczególnie na jej wierzchowinach dochodzi do 35 m. Wysokość
wierzchowin w najbliższym sąsiedztwie Ostrowca Św. dochodzi do 270-305 m n. p. m.
Dolina Kamionki biegnie zgodnie z upadem warstw skalnych (dolina konsekwentna).
Występujące tu odcinki dolin konsekwentnych oraz odcinki dolin zgodne z rozciągłością
warstw skalnych (subsekwentne) wskazują, że cecha ta jest typowa dla układu sieci rzecznej
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w całych Górach Świętokrzyskich i na północnym ich przedpolu. Świadczy to o wpływie
starszej rzeźby na kształtowanie się głównych kierunków morfologicznych, dobrze
czytelnych w dzisiejszej rzeźbie. Dolina Kamiennej w obrębie granic Ostrowca Św. znajduje
się na wysokości 165-175 m n. p. m. i stanowi wyraźną formę wklęsłą terenu. Jest to odcinek
środkowy subsekwentnego biegu rzeki ciągnącego się od Skarżyska Kamiennej do Ćmielowa.
Zbocze południowe doliny Kamiennej jest wyższe niż północne. Jego wysokość względna
wynosi 40 m - liczona od poziomu przyległych do doliny wierzchowin do poziomu dna
doliny. Less maskuje na tym zboczu wychodnie starszych utworów czwartorzędowych i
starszych. Piaskowce liasowe odsłaniają się jedynie pobliżu Chmielowa i Wodziradza, a iły
jury środkowej (bajoru) koło Grójca w Górze Zjawinnej. Północne zbocze doliny jest niższe o
25 m od południowego. Zbudowane jest głównie z piaskowców i żwirów czwartorzędowych.
Szerokość doliny Kamiennej wacha się od 0,3 km pod Chmielowem do 1,5-2 km w obrębie
Ostrowca Św. Na odcinku tym dno doliny znajduje się na wysokości 165-175 m n.p.m.
Wyraźnie wykształcona jest terasa najniższa, łąkowa w którą Kamienna wcina się na
głębokość do 4 m. Terasa ta zbudowana jest z aluwialnych mułków rzecznych, lessowych,
przewarstwionych wkładkami piasków drobnoziarnistych. Druga terasa rozciąga się na
odcinku Przyborów do skrętu Kamiennej pod Ćmielowem. Wysokość bezwzględna tego
poziomu wynosi 170-175 m n.p.m. a względna 3-5m nad poziom terasy niższej. W stosunku
do średniego poziomu wód Kamiennej wznosi się na około 6-7 m. Zbudowana jest z
warstwowanych drobno- i średnioziarnistych piasków.
Odmienną rzeźbę terenu reprezentuje obszar rozciągający się na północ od doliny
Kamiennej. Jest to płaska równina denudacyjna z zaznaczającymi się garbami starszego
podłoża. W stosunku do południowej wyżyny lessowej, teren ten położony jest znacznie niżej.
Powierzchnia terenu ma tu charakter równinny i falisty. Wzniesiona jest od 190-200 m n.p.m.
a najwyższe osiągają wysokość 235 m n.p.m. Osady czwartorzędowe są tu nieznacznej
miąższości. Na powierzchni tego terenu spotyka się wychodnie skał jurajskich w postaci
piaskowców oraz wapieni a także rumosz wapienny, piaski i iły trzeciorzędowe. Na równinie
tej występują także wydmy w większości utrwalone już przez roślinność. Ze względu na
znaczną przepuszczalność skał teren ten jest w zasadzie bezwodny. Wyjątkiem jest struga
Denkowska wpadająca do Kamiennej w granicach Ostrowca Św. oraz krótsza jeszcze struga
wpadająca do Kamiennej w Wólce Bodzechowskiej – Baranowie. Doliny są więc w
większości suche. Największym obniżeniem terenu jest rozległa długa dolina Sudolska,
wycięta w osadach jury górnej i wypełniona osadami lądowymi trzeciorzędu. Dolina ta łączy
się z doliną Kamiennej koło Rudy Kościelnej. Do innych dolin bezwodnych należy górny i
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środkowy odcinek doliny Denkowskiej oraz dolinka w pobliżu Kątów Denkowkich. Doliny:
Sudolska, Bodzechowska i Denkowska mają kierunek NW-SE czyli równoległy do doliny
Kamiennej.
2.4 Warunki klimatyczne
W podziale na jednostki klimatyczne teren Ostrowca Św. i okolic znajduje się w III
radomskiej dzielnicy rolniczo - klimatycznej. Przez teren miasta przebiega granica
oddzielająca dwie dzielnice leśno - klimatyczne: III Świętokrzyską i VII sandomiersko lubelską . W podziale Polski na regiony klimatyczne E. Romera, Ostrowiec Św. znajduje się
w klimacie Wyżyn Środkowych. W kształtowaniu temperatury powietrza omawianego
obszaru dużą rolę odgrywają warunki naturalne, głównie rzeźba terenu a także warunki
lokalne m. in. pokrycie i zabudowa terenu. Zauważalne są różnice temperatury powietrza
między chłodną zimą a ciepłym latem. Amplituda roczna wynosi 23C. Średnia temperatura
roczna wynosi 7,5 - 8C, a od kwietnia do września 14-14,5C. Czas trwania okresu
wegetacyjnego wynosi 200-210 dni. Przedwiośnie zaczyna się około 15 marca, lato termiczne
około 1 czerwca, jesień około 10 września. Okres wegetacyjny trwa od 25 marca do końca
września. Niekorzystnym zjawiskiem są przymrozki występujące nieraz w połowie maja oraz
już około 10 września. Powoduje to straty w uprawach rolnych.

Rysunek 1 Szczegółowe róże wiatrów na stanowisku z modelu UMPL zlokalizowanym w pobliżu granicy
powiatu ostrowieckiego za okres zimowy (kwartał I-III i X – XII)

Roczny rozkład opadów atmosferycznych ma nierównomierny charakter. Średnia roczna
suma opadów wacha się od 550-600 mm. Najwyższe sumy opadów występują w miesiącach
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letnich najniższe zaś w zimowych. W latach wilgotnych w miesiącach letnich opady sięgają
nawet 200 mm.

Rysunek 2 Przebieg średnich miesięcznych temperatur na stanowisku z modelu UMPL zlokalizowanym w
pobliżu granicy powiatu ostrowieckiego w 2005r.

Bezpośrednim skutkiem ścierania się mas powietrza o różnej wilgotności i
temperatury oraz ich pionowych ruchów jest zjawisko zachmurzenia. Średnia roczna wartość
zachmurzenia dla Ostrowca wynosi 5,9 w skali 1:10 pokrycia nieba. Największe
zachmurzenie przypada na miesiące zimowe najmniejsze na miesiące letnie. Wieloletnie
obserwacje wskazują, że na terenie powiatu przeważają wiatry zachodnie oraz południowozachodnie. Stosunkowo wysoki jest wskaźnik ciszy wiatrowej wynoszący na terenie Ostrowca
25,4 %. Ukształtowanie terenu, a szczególnie istnienie wyraźnej formy wklęsłej jaką jest
dolina Kamiennej powoduje tworzenie się w tej dolinie zastoisk chłodnego powietrza
powodującego inwersje temperatury. Spowodowane jest to nocnym wypromieniowaniem
ciepła przez grunt i spływem do doliny wychłodzonego powietrza z wysoczyzn. Różnice
temperatury między dnem doliny a wysoczyznami dochodzą do 2,5C. Inwersje termiczne
powodują częste zaleganie mgieł w dolinie Kamiennej i Kamionki a także utrzymywanie się
zanieczyszczeń powietrza.
2.5 Gleby
W układzie przestrzennym powiatu obserwuje się duże zróżnicowanie gleb. Wynika to
przede wszystkim z różnorodności budowy geologicznej, rzeźby terenu, warunków
klimatycznych i hydrograficznych. Na północnej płaskiej równinie denudacyjnej są to gleby
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wytworzone głównie na skałach polodowcowych (bielicowe i brunatne). W dolinie rzecznej z
kolei występują gleby aluwialne, wytworzone z nanosów rzecznych (mady i gleby bagienne).
Na wysoczyźnie południowej podłożem skalnym dla powstałych tu gleb jest less.
Gleby obszaru lessowego
Wykształcone tu gleby mają niewielki stopień wyługowania, prawie wszystkie maja
podobną budowę. Poziom próchniczny tych gleb posiada miąższość około 25-30 cm. W
partiach zboczowych miąższość tego poziomu zmniejsza się do 20 cm, a niekiedy nawet do
15 cm. W zagłębieniach terenu miąższość poziomu próchniczego może dochodzić do 35-40
cm. Zawartość próchnicy w tych glebach wynosi 1,2-1,6 %. Pod poziomem próchniczym
występuje poziom brunatnienia w składzie lessu oglinionego, ma on ciemnobrunatna barwę.
Poziom brunatnienia przechodzi stopniowo w słabo zmienioną skałę macierzystą czyli less o
zabarwieniu

słomkowożółtym.

Odczyn

powierzchniowych

warstw

jest

przeważnie

słabokwaśny, pH od 6,0-6,5. Są to gleby brunatne właściwe, klasy bonitacyjnej II. Kompleks
pszenny bardzo dobry.
Gleby doliny rzecznej
W obrębie doliny rzecznej występują dwa zasadnicze typy gleb: mady i gleby
bagienne. Korzystny skład mechaniczny gleb, dobrze wykształcony poziom próchniczy do 30
cm miąższości, duża zawartość próchnicy 2,5-3% w całym profilu jak również dobry układ
stosunków wodnych, pozwalają na uznanie omawianych gleb za najlepsze w powiecie. Stąd
też zdecydowana większość tych gleb zakwalifikowano do kompleksu pszennego bardzo
dobrego. Część gleb dolinnych (mad) pod względem budowy jak i właściwości odbiega nieco
od wyżej opisanych. Gleby te wykazują na niewielkiej głębokości cechy oglejenia. Są to
gleby mułowo-torfowe z łąką na powierzchni, klasy IV.
Gleby płaskiej równiny denudacyjnej
Gleby północnej części regionu stanowią największą ale jednocześnie najsłabszą pod
względem jakości część gleb. Występują tu trzy zasadnicze jednostki typologiczno glebowe:
gleby brunatne, bielicowe i czarne ziemie. Najlepszymi na tym terenie są gleby bielicowe i
brunatne. Wytworzone z piasku gliniastego lekkiego bądź słabogliniastego, płytko
podścielone gliną. Poziom próchniczy dobrze wykształcony o miąższości 20-25 cm barwy
szarej. Zawartość próchnicy wynosi w nich około 1,5 %. Skład mechaniczny: piasek gliniasty
lekki lub słabogliniasty. Pod poziomem próchniczym występuje poziom aluwialny barwy
jasnoszarej lub żółtoszarej, pH 4,0-4,5. Gleby brunatne i bielicowe wytworzone z piasku
słabogliniastego zalegającego głęboko na glinie zwałowej występują dużymi płatami
poprzedzielanymi wyspami innych gleb. Miejscami wśród tych gleb w obniżeniach terenu
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występują czarne ziemie. Mają wysoki poziom wód gruntowych, tworzą tzw. czarne ziemie
niewykształcone w pełni. Zaliczane są często do gleb bielicowych. Wymagają one
uregulowania stosunków wodnych. Nadmiernie uwilgotnienie cechuje również gleby dolinne:
bagienno – torfowe, murszaste i mułowo – torfowe. Gleby wytworzone na lessach podlegają
procesowi intensywnej erozji, w czasie suszy akumulują mało wilgoci, co niekorzystnie
wpływa na rozwój roślin.
2.6 Wody powierzchniowe i podziemne
Powiat ostrowiecki w całości znajduje się w obrębie zlewni rzeki Kamiennej, będącej
lewobrzeżnym dopływem Wisły, której długość na terenie powiatu wynosi 60 km. Rzeka
przepływa przez teren gminy Kunów, Bodzechów, Ćmielów, Bałtów oraz miasto Ostrowiec
Świętokrzyski. Zlewnia ta charakteryzuje się asymetrycznością z wyraźnie rozbudowaną
częścią prawostronną. Z obszaru lewobrzeżnego Kamienna zasilana jest przez kilka cieków
odwadniających południowe zbocze Przedgórza Iłżeckiego.

Mapa 2 Zlewnia rzeki Kamiennej na terenie województwa świętokrzyskiego

Płynąca w północnej części powiatu rzeka Wolanka zanika wskutek działań
krasowych w okolicach Wólki Trzemeckiej. Prawobrzeżna część zlewni rzeki Kamiennej ma
dobrze rozwiniętą sieć rzeczną reprezentowaną przez: Świślinę z prawobrzeżnymi dopływami
Węgierki i Dobruchny, Modłę, Kamionkę i Ćmielówkę oraz inne małe cieki. Wody
powierzchniowe reprezentowane są również przez niewielkie oczka wodne, stawy w rejonie
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Ostrowca (3 stawy w dzielnicy Gutwin, 2 stawy w Parku Miejskim, stawy na terenie
rewitalizowanego obszaru przemysłowego, zbiorniki w okolicy ulic: Topolowej, Tomaszów,
Kilińskiego,

Mostowej,

Świętokrzyskiej,

11-go

Listopada,

Denkowskiej,

Kuźni

i

Sienkiewicza) oraz wyrobiska poeksploatacyjne zalane wodą w miejscowości Rudka. Ponadto
w latach 2004-2005 została zakończona budowa zbiorników „Wióry” i „Topiołki”. Ważnymi
przedsięwzięciami z zakresu gospodarki wodnej jest budowa zbiorników małej retencji
określonych w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, których
zadaniem jest: retencja wody, zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczych lub rolnictwa,
wyrównanie przepływów w czasie powodzi. Zbiorniki te mogą również spełniać funkcje
rekreacyjną i stwarzać warunki do rozwoju agroturystyki. Z przewidywanych do budowy
zbiorników w poprzednim programie ochrony środowiska wykonano zbiornik „Topiołki” o
powierzchni 5 ha.
Teren

województwa

jest

bardzo

zróżnicowany

pod

względem

warunków

hydrogeologicznych. Obok licznych użytkowanych zbiorników wód podziemnych występują
tereny niewodonośne. Zbiorniki wodonośne są zbudowane ze skał różnego wieku z tym, że
podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę posiadają zbiorniki
przedczwartorzędowe. Zbiorniki czwartorzędowe są na ogół mało zasobne w wodę i są one
bardzo narażone na zanieczyszczenie. Na większą skalę woda jest z nich ujmowana tylko w
dolinach rzek Kamiennej i Nidy. Zbiorniki przedczwartorzędowe można natomiast podzielić
na dwie kategorie. Pierwszą z nich stanowią główne zbiorniki wód podziemnych wydzielone
na „Mapie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających
szczególnej ochrony” i są to największe zbiorniki w regionie. Drugą natomiast pozostałe
zbiorniki uznane tylko jako użytkowe. Podstawowym kryterium tego podziału była
zasobność, wodonośność i jakość wody poszczególnych zbiorników oraz ich znaczenie dla
zaopatrzenia ludności w wodę. GZWP charakteryzują się wydajnością potencjalną typowego
otworu studziennego powyżej 70 m3/h, możliwością budowy dużych ujęć o wydajności
powyżej 10 000 m3/dobę, przewodnością hydrauliczną warstw wodonośnych powyżej 10 m/h
i posiadają wodę dobrej jakości. W szczególnych przypadkach, tj. na terenach deficytowych
w wodę przyjęte były kryteria nieco niższe. Inne zbiorniki nie spełniające powyższych
kryteriów, lecz zapewniające uzyskanie z jednego typowego otworu studziennego wody w
ilości powyżej 5 m3/h o module zasobności regionalnej wyższym od 5 m3/dobę x km2 i
miąższości warstw wodonośnych powyżej 5 m, mieszczą się w kategorii zbiorników
użytkowych (UZWP). Nazywane są one też użytkowymi poziomami wodonośnymi (UPWP).
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Ze względu na zasobność wód podziemnych w obrębie powiatu ostrowieckiego można
wyróżnić 3 strefy:
 Strefa obejmująca północno – wschodnią część powiatu (GZWP nr 420 oraz GZWP nr
405). GZWP nr 420 Wierzbica – Ostrowiec Świętokrzyski to zbiornik szczelinowo
krasowy, górnej jury. Zbudowany z wapieni i margli. Zbiornik ten posiada dokumentację
hydrogeologiczną. GZWP 405 Niecka Radomska to zbiornik szczelinowo – porowy,
górnej kredy. Zbudowany ze skał wodonośnych takich jak: margle, piaskowce, opoki,
gezy. Strefa ta obejmuje Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 420 i nr 405 tj.
północno wschodnią część powiatu ostrowieckiego.
 Strefa użytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP) obejmująca środkową i
południową część powiatu. Związana z dolomitami, wapieniami środkowego i górnego
dewony (wody szczelinowe), zlepieńcami, wapieniami, marglami poziomu dewońskiego
(wody szczelinowe), piaskowcami, marglami, wapieniami, dolomitami poziomu
triasowego (wody szczelinowo – porowe i szczelinowe) oraz piaskowcami poziomu
dolnej jury (wody porowo – szczelinowe). Strefa ta obejmuje pozostałą część powiatu bez
centralnej i południowej części gminy Waśniów która jest praktycznie bezwodna.
 Strefa praktycznie bezwodna znajdująca się w południowym krańcu powiatu,
obejmująca utwory kambru, ordowiku, syluru i dolnego dewonu. Osady kambru
zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców i łupków, osady
ordowiku z piaskowców, osady syluru z łupków graptolitowych i szarogłazów, natomiast
osady dolnego dewonu z piaskowców kwarcytowych, mułowców i iłowców. W strefie tej
nie ma możliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia. Strefa
ta obejmuje centralną i południową część gminy Waśniów.
2.7 Szata roślinna
Podział geobotaniczny Polski W. Szafera obszar Ostrowca i okolic zalicza do Pasa
Wyżyn Środkowych - Okręgu Sandomiersko - Opatowskiego, a jego część znajduje się
w obszarze Krajobrazu Chronionego Doliny Kamiennej. W pobliżu Ostrowca przebiegają
ważne europejskie granice zasięgu niektórych roślin np.:
 granica zachodnia zasięgu wiśni karłowatej,
 granica północna zasięgu jawora,
 granica wschodnia zasięgu cisa pospolitego.
Na północ od miasta znajduje się duży kompleks leśny ciągnący się od Grzybowej
Góry po Bałtów, Rudę Kościelną i Podgrodzie o długości prawie 40 km. W zachodniej
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części nosi on nazwę Lasów Starachowickich lub Iłżeckich. Ten zwarty kompleks leśny został
miejscami poprzerywany rozwojem osadnictwa np. w okolicach Sarnówka, Karczmy
Miłkowskiej, Sudołu. Na południe od doliny Kamiennej niewielkie płaty lasów zachowały się
w pobliżu Ruszkowa - Czerwonej Góry, Dołów Opacich, Kunowa (na tzw. Bukowskiej
Górze) oraz koło Bodzechowa (Lisiny Bodzechowskie). Pozostały teren wykorzystywany jest
pod intensywną działalność rolniczą. W drzewostanie lasów przeważa sosna, ponadto
w większej ilości występują: świerk, modrzew, jodła, dąb, brzoza, grab. Pod względem
siedliskowym lasy można podzielić na trzy rodzaje: bór mieszany świeży, bór naturalny
sosnowy, las mieszany. Bór mieszany świeży stanowią drzewostany brzozowo-dębowe
o podstawowym składzie gatunkowym: sosna, dąb, brzoza. Pozostałe gatunki drzew
to: modrzew, grab, oraz krzewy: jałowiec, berberys, kruszyna, tarnina, trzmielina. Naturalne
lasy sosnowe występują na glebach bielicowych m.in. w okolicy Wymysłowa, Janika,
Karczmy

Miłkowskiej,

Sarnówka

i Sudołu.

Najczęściej spotykane

gatunki roślin

to: borówka, malina, zawilec, dzika róża, brusznica, przylaszczka. Las mieszany tworzą
drzewostany jodłowo-dębowe i sosnowe. Ponadto występują w nim: brzoza, osika, wierzba,
grab, a w poszyciu: jałowiec, kruszyna, tarnina, w runie zaś: wrzos, fiołek, orlica, pięciornik.
Las ten występuje m.in. w okolicy Bałtowa, Krzemionek Opatowskich i Maksymilianowa. W
lasach położonych na północ od doliny Kamiennej spotkać można rzadkie i chronione
rośliny: wawrzynek główkowaty, zawilec wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka.
W borach mieszanych rzadko spotykany jest storczyk i wisienka stepowa. Osobliwością
florystyczną są murawy i zarośla kserotermiczne ze stepową ostnicą Jana. Na lessowych
glebach Wyżyny Opatowskiej na prawym zboczu doliny Kamiennej w pobliżu Bodzechowa
zachowały się resztki lasu lipowo-grabowego (grąd wysoki) z udziałem dębu, sosny, wiązu,
osiki, jaworu. Występują tu rzadkie i chronione rośliny, takie jak: tojad dzióbaty, tojad
mołdawski, pluskawica europejska oraz dzwonecznik wonny. Na terenie tym utworzono
w 1959 roku rezerwat leśny „Lisiny Bodzechowskie” o powierzchni 36,59 ha. Las mieszany
o charakterze pierwotnym porasta tu jary i wąwozy lessowe. Na stokach wąwozów
zachowały się fragmenty roślinności stepowej, m.in. wiśnia karłowata, której największe
stanowiska występują poza Lisinami w pobliżu miejscowości Szewna i Chmielów. Dużą
wartością przyrodniczo-dydaktyczną posiada rezerwat leśny „Modrzewie” w Bałtowie. Ma
on powierzchnię 5,08 ha, utworzony został w 1971 r. w celu zachowania fragmentu zespołu
leśnego o charakterze pierwotnym z udziałem modrzewia polskiego. Jest to rezerwat
częściowy, obejmuje m.in. wąwóz lessowy o głębokości dochodzącej do 20 m i pobliski
teren, którym jest w większości zachodnie zbocze doliny Kamiennej. Występuje tu las
54

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
o charakterze drzewostanu mieszanego (grąd wysoki) dębowo-lipowego z udziałem sosny,
świerka i brzozy. Występujące tu modrzewie stanowią okazy ponad 100-letnie. Niektóre
dęby liczą około 200 lat. Na omawianym obszarze występują w dużej ilości łąki, przeważnie
w dolinach rzek. Wyróżniamy dwa typy łąk: łęgi i łąki bagienne. W składzie gatunkowym
łęgów występują: trawy, koniczyna biała i czerwona.
Najcenniejszym gatunkiem lęgowym ptaka, spotykanym w południowo-zachodnich
obszarach od Ostrowca Świętokrzyskiego jest żołna (Merops apiaster). Gatunek preferuje
wąwozy lessowe, gdzie na ich brzegach (ścianach) pary kopią nory gniazdowe. Z uwagi na
mozaikowość środowisk (monokultury sosnowe, bory suche, bory świeże, bory mieszane,
grądy na podłożach lessowych, murawy napiaskowe, murawy mezokserotermiczne i
kserotermiczne, przydroża, przytorza i torowiska, łąki wilgotne i trzęślicowe), w granicach
administracyjnych Ostrowca Świętokrzyskiego i najbliższych, sąsiednich stykających się
miejscowościach stwierdzono tu chronione, wymienione w czerwonej księdze, rzadkie i
charakterystyczne dla tego terenu gatunki bezkręgowców. Do gatunków prawnie chronionych
występujących tu należą: paź żeglarz, modraszek telejus, strzępotek soplaczek, czerwończyk
nieparek, czerwończyk fioletek, modliszka zwyczajna, biegacz wręgaty, biegacz skórzasty,
biegacz pomarszczony, biegacz fioletowy, biegacz leśny, biegacz górski. Występuje tu
ponadto gatunek wymienionym w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Bezkręgowce),
prostoskrzydły (szarańczak) – nadobnik włoski. Gatunki rzadkie i charakterystyczne dla tego
terenu to: motyle – modraszek adonis, modraszek aleksis, modraszek dorylas, czerwończyk
płomieniec, ogończyk akacjowiec, warcabnik ślazowiec, osadnik kostrzewiec, górówka
meduza, pokłonnik osinowiec, mieniak tęczowiec, dostojka laodyce, dostojka eufrozyne,
zmrocznik przytuliak, fruczak gołąbek, fruczak trutniowiec, kraśnik rzęsinowiec (k.
karyncki), kraśnik goryszowiec oraz prostoskrzydłe – siodlarka stepowa i wątlik Leptophyes
albovittata. Występuje tu także ważka – lecicha białoznaczna. Ponadto na omawianym
obszarze występują pospolicie sarny, lisy, dziki, borsuki, zające, kuny leśne oraz rzadziej
daniele, gronostaje, chomiki, popielice i nietoperze. Z ptaków często spotykane są jastrzębie,
bociany, sójki, wilgi, kukułki, dzięcioły, wrony, szpaki, kawki, wróble i mazurki. Spotyka się
także inne rzadkie gatunki ptaków takie jak: orlik krzykliwy, bocian czarny, żuraw, krogulec,
remiz, sokół, kruk oraz spore ilości ptactwa łownego: bażanty, kaczki krzyżówki, kuropatwy,
jarząbki i słonki, a także rzadko już występujące cietrzewie i głuszce. Gromadę płazów
reprezentują: kumak nizinny, traszka górska, żaby moczarowe i żaby śmieszki. Z gadów
spotyka się zaskrońce, padalce, gniewosza gładkiego i żmije zygzakowatą.
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2.8 Formy ochrony przyrody
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK)-otulina Jeleniowskiego PK
Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę parku obejmuje głównie

tereny

użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane. Użytki rolne zajmują 79% ogólnej
powierzchni, lasy tylko 11%. Otulina to obszar charakteryzujący się ogromnymi walorami
przyrodniczo krajobrazowymi. Ustanowiono tu piękny krajobrazowo a jednocześnie
posiadający wyjątkowa wartość naukową i dydaktyczną (ze względu na przyrodę
nieożywioną) rezerwat geologiczny „Wąwóz w Skałach” - występujące tu naturalne murawy i
zarośla kserotermiczne porastają zbocza wąwozów z wychodniami skał dewońskich. Podobne
zespoły roślinności kserotermicznej występują na obszarach krasowych w okolicach Łagowa i
Piotrowa. Na obszarze otuliny spotkać można także pojedyncze obiekty przyrodnicze
chronione w formie pomników przyrody. Spośród czterech zarejestrowanych na tym obszarze
trzy to pomniki przyrody ożywionej (dęby, topole białe), zachowane na terenie dawnych
parków podworskich w Grzegorzowicach i Czajęcicach, a czwarty to obiekt przyrody
nieożywionej.

Rysunek 3 Jeleniewski Obszar Chronionego Krajobrazu (Pasmo Jeleniewskie)

Obszar otuliny to teren na którym znajduje się także wiele obiektów świadczących o
bogactwie dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej jest
XIV wieczny kościół w Grzegorzowicach. Do ciekawszych obiektów budownictwa
świeckiego należą pozostałości zespołów małych dworów, zwykle wraz z parkami. Są to
dworskie układy przestrzenne w Czajęcicach, Grzegorzowicach, Jeleniowie, Wronowie i
Mirogonowicach.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK). Obszar
Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej to tereny rozciągające się wzdłuż doliny rzeki
Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów - Kamionki. Charakterystycznymi
cechami zróżnicowanej i urozmaiconej rzeźby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na
wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo – mułowcowi -ilastych osadów triasu dolnego
(retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występują cienkie pokłady syderytowych
rud żelaza, które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa
metalurgicznego lokalizującego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główną osią krajobrazową i
gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej, często o charakterze malowniczych przełomów
przez garby, kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek, Kunowa, Ćmielowa a nade wszystko
Bałtowa). Ze względu na występujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na
lessach opatowskich, dolina Kamiennej i położone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo
dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a następnie przemysłowo.
Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych, decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także
ekologicznym.

Rysunek 4. Dolina Kamiennej (fot. B. Sepioł)

Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna, zróżnicowana i bogata ze względu na
bardzo urozmaicone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym,
rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi, a także silnym wpływem działalności człowieka.
Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych
piaszczysto-gliniastymi osadami plejstoceńskimi przeważają siedliska oligotroficzne zajęte
przez bory mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich,
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na pograniczu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iż w większości są
to drzewostany pochodzenia antropogenicznego, są interesujące florystycznie z uwagi na
występowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roślin (np. wawrzynek główkowaty,
wisienka stepowa, zawilec wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka). Te gatunki
zachowały się głównie na stromych krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa
i Bałtowa, wśród fragmentów naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych
borów mieszanych. Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy
i zarośla kserotermiczne z takimi osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lessowych
glebach

Wyżyny Sandomierskiej,

na

prawym

brzegu

Kamiennej

zachowały

się

fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z udziałem rzadkich i chronionych gatunków
takich roślin jak: tojad dzióbaty i tojad mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik
wonny, a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach Sudołu, Maksymilianowa i Janika.
Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych podkreślają rezerwaty leśne:
Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny
Kamiennej zgrupowane są wyjątkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet
światowej. W okolicach Skarżyska położony rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje
paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych, rezerwat archeologiczny
Krzemionki Opatowskie, niedawno uznany za Narodowy Pomnik Historii, eksponuje
udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych neolitycznych
kopalni krzemieni i warsztaty produkujące narzędzia ze słynnych krzemieni pasiastych.
Jeleniowski Park Krajobrazowy należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Gór
Świętokrzyskich. Zespół Parków Gór Świętokrzyskich położony jest na obszarze Wyżyny
Kielecko-Sandomierskiej w północnej Małopolsce. Obejmuje on wraz ze Świętokrzyskim
Parkiem Narodowym najwyższe wzniesienie Gór Świętokrzyskich (Łysica, 612 m n.p.m.) do
których należą pasma: Jeleniowskie, Orłowińskie, Cisowskie, Oblęgorskie, części grzbietów i
pasm Klonowskiego, Sieradowickiego i Pokrzywiańskiego oraz denudacyjne garby Wzgórz
Suchedniowskich i Kołomańskich. Rzeźba terenu Parków jest bardzo urozmaicona, z dużą
liczbą garbów denudacyjnych, kotlin i dolin o charakterze przełomów. Osobliwością Parków
na skalę europejską są naturalne odsłonięcia skał osadowych, zawierających bogate i dobrze
zachowane szczątki organiczne. Jeleniowski Park Krajobrazowy jest najmniejszym z parków
Zespołu i obejmuje swoimi granicami Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami
Górą Jeleniowską (535 m n p m), Szczytniakiem (554 m n p m), Górą Witosławską (488 m n
p m) i Wesołówką (468 m n p m) oraz Dolinę Słupiańską, fragmenty Pasma
Pokrzywiańskiego i przełomowej doliny Dobruchny i Pokrzywianki. Krajobraz parku jest
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typowo leśny. Lasy porastają malownicze wzgórza Pasma Jaleniowskiego i zajmują 63%
powierzchni parku. Większość z nich to lasy jodłowo - bukowe. W runie leśnym występuje
28 gatunków roślin chronionych i 10 gatunków rzadkich m. in. lilia złotogłów, storczyk
plamisty, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbaty, kilka gatunków widłaków. Na zboczach
wąwozów z wychodniami skał dewońskich występują murawy i zarośla kserotermiczne z
specyficzną florą ciepłolubną (rojnik pospolity, aster gawędka, kocanki piaskowe, dzwonek
syberyjski i inne). Do osobliwości parku należą wychodnie skał kwarcytowych na Górze
Jeleniowskiej oraz rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze małych gołoborzy.
Rezerwat „Krzemionki Opatowskie”. Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego
znajdują się na terenie pola górniczego rezerwatu „Krzemionki Opatowskie” są największym
i najlepiej zachowanym obiektem tego typu na świecie. Występujące na obszarze rezerwatu
stanowiska archeologiczne są więc jego najcenniejszym walorem; zarówno pod względem
poznawczym jak też dydaktycznym. Kompleks neolitycznych kopalni w Krzemionkach
Opatowskich, w których wydobywano krzemień pasiasty, był eksploatowany w okresie od I
połowy III tysiąclecia p.n.e. do ok. 1200 roku p.n.e. Obszar tzw. pola górniczego ma ok. 3 km
długości, zaś jego szerokość waha się od ok. 20 m do ponad 100 m. Działalność górnicza
spowodowała, że teren ten stał się nieużytkiem, na powierzchni którego zachował się
unikalny, mało zmieniony krajobraz wyrobisk górniczych. Liczbę występujących na obszarze
pola górniczego szybów szacuje się na 2700. Na obszarze pola górniczego obserwuje się
występowanie ciekawej pokrywy glebowej, przeobrażonej, zarówno w wyniku działań
pradziejowych górników, jak też na skutek późniejszego osadnictwa. Wykształcone tu gleby
antropogeniczne stanowią doskonały model do badań nad rozwojem szaty glebowej poddanej
silnej antropopresji oraz wtórnej sukcesji roślinności. Uzewnętrznienie się na powierzchni
rezerwatu zjawisk krasowych jest przykładem przemian przyrody nieożywionej, a
udostępnione wyrobiska umożliwiają prowadzenie badań w zakresie wpływu wód
powierzchniowych oraz szaty roślinnej w rezerwacie na, występujące na stosunkowo
niewielkiej głębokości, skały wapienne. Walory przyrodnicze pola górniczego, w zakresie
przyrody ożywionej, przejawiają się w występowaniu na jego terenie wielu gatunków roślin
chronionych oraz rzadkich. Są to głównie elementy florystyczne związane z siedliskami
zasobnymi w węglan wapnia oraz zbiorowiskami roślinności ciepłolubnej. Jednocześnie, na
obszarze całego pola górniczego oraz w jego otoczeniu, obserwuje się intensywne procesy
sukcesji zbiorowiska leśnego na tereny będące niegdyś polami, zabudowaniami oraz
nieużytkami.
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Rezerwat leśny „Lisiny Bodzechowskie”. Teren rezerwatu zajmują jary lessowe,
które stanowią śródpolną enklawę leśną. Granica rezerwatu jest bardzo kręta, linia graniczna
przebiega pomiędzy lasem a polami uprawnymi. Obszar rezerwatu pokrywają grube warstwy
lessowe na skalnym podłożu. Roślinność rezerwatu „Lisiny Bodzechowskie” stanowi
zabezpieczenie przed erozją dla stromych skarp licznych jarów i wąwozów, ale również dla
ciekawych,

rzadkich odmian zbiorowisk grądowych.

Grąd w rezerwacie buduje

wielogatunkowy drzewostan. Współdominuje tu lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wiąz
górski, a towarzyszą im sosna zwyczajna, klon zwyczajny, jawor. Las jest tu spotykanym
zbiorowiskiem wielowarstwowym. W cieniu korony drzew wytwarza się warstwa
podokapowa składająca się głównie z wiązu górskiego, jaworu i klonu. Kolejna warstwa
krzewów jest dobrze zwarta, natomiast zwarcie runa zielnego jest zmienne. Pośród roślin
naczyniowych liczba gatunków rzadkich i chronionych jest niewielka.
Rezerwat leśny „Małe Gołoborze”. Rezerwat „Małe Gołoborze” położony jest na
północnym zboczu masywu góry Szczytniak, w kierunku płn.-wsch. od szczytu. Góra
Szczytniak (554 m n.p.m.) leży w Paśmie Jeleniowskim (450-554 m n.p.m.) stanowiącym
wschodni odcinek pasma głównego. Omawiany obszar leży na terenie antykliny (skiby)
łysogórskiej obalonej i nasuniętej na południe. Utwory wyższego kambru, ordowiku i syluru
monoklinarnie zapadają ku płn. pod kątem 40-50. Od płn. obszar ten graniczy z synkliną
bodzentyńską. W budowie geologicznej zaznaczyły się ruchy orogenezy kaledońskiej, jednak
dzisiejszy obraz tektoniczny obszaru powstał w czasie orogenezy waryscyjskiej, a następnie
został odnowiony (głównie strefy uskokowe) w czasie synorogenezy alpejskiej. Struktury
fałdowe są pocięte transwersalnymi, często dysjunktywnymi uskokami. Głównym elementem
geomorficznym tego terenu jest twardzielcowy grzbiet górski, stanowiący wychodnię
paleozoicznych utworów, uwidaczniającą się prawdopodobnie już w rzeźbie paleogenu,
zbudowany z odpornych na wietrzenie piaskowców kwarcytowych, przeławiconych seriami
mniej odpornych na wietrzenie łupków iłowcowi - mułowcowych. Rumowisko w rezerwacie
„Małe Gołoborze” jest osłonięte przez roślinność i ma bardzo mały zasięg. Powierzchniowe
wychodnie skalne w postaci pojedynczych odłamków piaskowców lub ich skupisk występują
na terenie prawie całego rezerwatu i poza nim. W obrębie rezerwatu wyróżniono dwa zespoły
roślinne. W dolnej części płn. zboczy obszaru chronionego występuje zespół buczyny
karpackiej w formie podgórskiej, którego wyróżnikiem jest obecność żywca gruczołowatego.
Drzewostan w części ma budowę warstwową, gdzie warstwę górną tworzą nieliczne, stare
egzemplarze buka pospolitego i jodły pospolitej, a niższą, silniej zwartą, młodsze osobniki
tych samych gatunków z domieszką jaworu. Porost i podszyt są zwykle słabo rozwinięte, a
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gatunkiem dominującym w tej warstwie jest jodła. Warstwa runa jest stosunkowo uboga pod
względem liczby gatunków, za wyjątkiem obrzeży potoków i miejsc wysięków wodnych,
gdzie pojawiają się gatunki typowe dla lasów łęgowych ze związku Alno-Padion, jak turzyca
odległokłosa, czartawa pospolita i czyściec leśny. Górna część płn. i płd. zboczy i sam grzbiet
w obrębie rezerwatu porośnięty jest przez roślinność zespołu kwaśnej buczyny. Skład
gatunkowy drzewostanu jest zbliżony do składu dolnej części rezerwatu, z tym, że w
domieszce występują takie gatunki drzew jak brzoza brodawkowata, jarząb pospolity i topola
osika. Podrost i podszyt są znacznie silniej rozwinięte, z domieszką tych samych gatunków co
w warstwie drzewostanu. W warstwie runa dominuje tutaj jeżyna gruczołowata. Granica
wyznaczona pomiędzy obszarami zajmowanymi przez obydwa zespoły ma częściowo
charakter umowny, gdyż występująca pomiędzy nimi strefa przejściowa nie pozwala na
jednoznaczne ustalenie zasięgów występowania. Z gatunków chronionych na terenie
rezerwatu odnaleziono kruszynę pospolitą i marzankę wonną, natomiast nie stwierdzono
występowania gatunków podlegających ochronie całkowitej.
Rezerwat leśny „Modrzewie”. Rezerwat stanowi obszar otoczony w przeważającej
części gruntami leśnymi Lasów Państwowych, jedynie wydzielenie 346h graniczy od płn. i
wsch. na odcinku ok. 90 m z gruntami rolnymi wsi Bałtów. Środkiem przebiega droga
publiczna szerokości 6 m. Granice rezerwatu o łącznej długości 1620 m-oznaczone w terenie
zielonymi opaskami na skrajnych drzewach rezerwatu. W kompleksie Narożnik, w którym
położony jest rezerwat „Modrzewie”, teren jest falisty i pagórkowaty, poprzecinany jarami i
wąwozami o stromych zboczach. O takim ukształtowaniu zdecydowała pokrywa lessowa,
niekiedy o bardzo znacznej grubości. Rezerwat obejmuje jeden głęboki wąwóz przebiegający
z płn. na płd., poprzecinany licznymi płytszymi odnogami. Głębokość wąwozu od strony płd.
dochodzi do 20 m i maleje stopniowo ku płn. do 1 m. Zbocza są strome i urwiste, co świadczy
o młodym wieku wąwozu, natomiast rozległa wierzchowina charakteryzuje się łagodnym
nachyleniem. Drzewostan rezerwatu stanowi naturalny las dębowo-lipowy o charakterze
grądu wysokiego z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica). Na terenie rezerwatu
znaleziono 139 gat. roślin naczyniowych, w obrębie których ostatnio wprowadzone 52
taksony to między innymi gatunki obce dla flory Polski-daglezja zielona, grochodrzew oraz
taksony rodzime: jesion wyniosły, jawor, świerk, olsza czarna, grusza, czeremcha i wiąz. Na
obszarze rezerwatu zauważono pojawianie się znacznej liczby gatunków kserotermicznych.
Florę rezerwatu oprócz drzew i krzewów tworzy też roślinność zielna w składzie której nie
odnaleziono 7 gat. roślin: turzycy orzęsionej, zawilca gajowego, dziurawca skąpolistnego,
gnieźnika leśnego, siódmaczka leśnego, jastrzępca gałęzistego i sierpika barwierskiego
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Rezerwat leśny „Szczytniak”. Utworzony w roku 1993 rezerwat „Szczytniak”
funkcjonuje w szerokim systemie obszarów chronionych kielecczyzny. Powstał on bowiem na
terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego chroniąc jeden z najcenniejszych jego
elementów, a mianowicie rumoszowe blokowiska kwarcytowe (tzw. gołoborza). Gołoborza
te, spotykane w Paśmie Jeleniowskim jedynie w przyszczytowych partiach Góry
Jeleniowskiej i Szczytniaka posiadają unikalne walory krajobrazowe oraz poznawcze.
Rezerwat chroni też ostatnie fragmenty starych lasów bukowych. Rezerwat "Szczytniak"
położony jest na płn.-zach. stoku góry Szczytniak (sięga jej wierzchołka). Góra Szczytniak
(554 m n.p.m.) leży w Paśmie Jeleniowskim (450-554 m n.p.m.) stanowiącym wschodni
odcinek pasma głównego. Omawiany obszar leży na terenie antykliny (skiby) łysogórskiej
obalonej i nasuniętej na południe. Utwory wyższego kambru, ordowiku i syluru
monoklinarnie zapadają ku płn. pod kątem 40-50 Od płn. obszar ten graniczy z synkliną
bodzentyńską. W budowie geologicznej zaznaczyły się ruchy orogenezy kaledońskiej, jednak
dzisiejszy obraz tektoniczny obszaru powstał w czasie orogenezy waryscyjskiej, a następnie
został odnowiony (głównie strefy uskokowe) w czasie synorogenezy alpejskiej. Struktury
fałdowe są pocięte transwersalnymi, często dysjunktywnymi uskokami. Powierzchnia leśna
rezerwatu jest to kilkuwiekowy drzewostan pochodzenia naturalnego, o średniej jakości, w
fazie dojrzałości. W składzie gatunkowym dominuje buk zwyczajny (60% udziału masowego
w kl. V i III) oraz brzoza brodawkowata (10% masy w kl. IV). Sporadycznie spotkać można
w V klasie wieku jodłę pospolitą, w IV klasie brzozę oraz jodłę, natomiast w klasie III buka i
jawora. W drzewostanie przeważają osobniki w wieku 85 lat. Występują również okazy
młodsze w wieku 45-70 lat. Drzewostan wykazuje nierównomierne zwarcie, przeważnie
przerywane, miejscami zaś luźne. Stan ten odzwierciedla fakt, iż wskaźnik zadrzewienia
wynosi zaledwie 0,5. Siedlisko w tym wydzieleniu zapewnia dobre warunki wzrostu, o czym
świadczą wysokie bonitacje osiągane przez buka i jawora, natomiast stosunkowo niska
bonitacja brzozy spowodowana jej zaawansowanym wiekiem. Miejscami występują średniej
jakości podrosty bukowe i jodłowe I klasie wieku oraz naloty buka, jodły i jawora Ia kl.w.
Sporą powierzchnię (30%) zajmuje podszyt w skład którego wchodzi: jarząb pospolity,
leszczyna pospolita, brzoza brodawkowata, grab pospolity, jawor oraz buk zwyczajny.
Wydzielenie "d" oddziału 32 o powierzchni 0,88 ha pokrywa gołoborze, na którym
drzewostan nie występuje. Występują na nim miejscami gatunki krzewiaste, które w drodze
naturalnej sukcesji opanowują rumowisko skalne.
Rezerwat leśny „Ulów”. Rezerwat składa się z dwóch części. Jedna część położona w
kompleksie „Zamoście” od płn. i zach. granicząca z doliną rzeki Kamiennej, posiada
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ukształtowanie terenu faliste, w części płn.-wsch. wzniesione i pocięte jarami stromo
opadającymi ku płn., od rzeki Kamiennej. Część rezerwatu znajdująca się w kompleksie
„Stróżniak” obejmuje stromą miejscami urwistą wapienną krawędź doliny Kamiennej.
Współczesna rzeźba tego terenu kształtowała się pod wpływem ruchów górotwórczych i
zlodowaceń. Procesy zachodzące w warunkach klimatu plejstoceńskiego doprowadziły do
zasypania starej rzeźby i powstania współczesnej. Po obu stronach rzeki Kamiennej rozciąga
się wyraźnie górująca na tym obszarze rozległa wysoczyzna. Wysoczyzna ta, w niektórych
miejscach została przekształcona w ostańce denudacyjne zbudowane z utworów
mezozoicznych. Formy te układają się w równoległe do siebie ciągi. Profil poprzeczny form
ostańcowych jest asymetryczny. Stoki o ekspozycji płn.-wsch. są dłuższe i łagodne a stoki
płd.-wsch. posiadają duże nachylenie i są bardziej strome. Wysokości względne osiągają w
granicach rezerwatu od ok. 175 do 190 m n.p.m. Rezerwat „Ulów” posiada bogatą florę roślin
naczyniowych. Odnotowano tu ok. 350 gatunków przy czym paprotników i roślin
nagonasiennych jest niewiele, a gro stanowią rośliny dwu- i jednoliścienne. Bogactwo to
wynika z dużego zróżnicowania siedliskowego oraz z żyzności podłoża. Pod względem
ekologicznym dominują tutaj gatunki leśne, następnie elementy ciepłych muraw
kserotermicznych, łąkowe i gatunki synantropijne (zarówno segetalne jak i ruderalne). Można
tu spotkać całą gamę gatunków charakterystycznych zarówno dla cieplejszych postaci lasów
grądowych jak i dla wilgotnych. Natomiast udział gatunków typowych dla borów jest w
rezerwacie niewielki. Drzewostan budują różne gatunki drzew liściastych, którym regularnie
towarzyszy sosna zwyczajna osiągająca w niektórych płatach pozycję dominującą. Głównymi
gatunkami lasotwórczymi obok sosny są: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny,
klon zwyczajny i jawor. Warstwa podokapowa na ogół jest słabo wykształcona; większe
zwarcie wykazuje ona w fitocenozach zdominowanych przez gatunki liściaste drzew, a
najczęściej można tu spotkać graba, jawora i klon. Warstwa krzewów jest średnio zwarta i
zbudowana głównie z leszczyny, wiciokrzewu suchodrzewu, trzmieliny brodawkowatej. Runo
leśne jest niezwykle bogate i liczy ok. 80 gatunków roślin naczyniowych. Najczęściej można
tu spotkać turzycę palczastą, miodunkę ćmą, fiołka leśnego, kopytnika pospolitego. Na terenie
rezerwatu stwierdzono 9 drzew o rozmiarach odpowiadających drzewom pomnikowym.
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Rysunek 5. Wąwóz w Skała Północne zbocze (fot. J. Hałun)

Rezerwat „Wąwóz w Skałach”. Rezerwat obejmuje dno oraz zbocza wąwozu
uformowanego w wylotowej części dolinki, w pobliżu ujścia strumienia płynącego tą dolinką
do rzeki Dobruchny. Granice rezerwatu są w zasadzie wyraźnie czytelne w terenie (z
wyjątkiem granicy zach.), gdyż prawie na całej swej długości biegną wzdłuż styku gruntów
ornych (położonych na zewnątrz obszaru rezerwatu) z nieużytkami lub lasami (należącymi do
rezerwatu), bądź też wzdłuż strumienia. Dolina rezerwatu ma charakter wąwozu (kanionu),
który cechuje się dużą głębokością osiągając ok. 30 m i bardzo stromo nachylonymi
zboczami. W przekroju poprzecznym wąwóz ma mniej więcej kształt litery "U", jego
szerokość mierzona pomiędzy górnymi krawędziami zboczy wynosi 80-100 m, zaś u
podstawy zboczy 20-50 m. Nachylenie zboczy przekracza często 45 stopni, miejscami na
zboczach obserwuje się też pionowe lub prawie pionowe ścianki i ściany skalne a nawet
nawisy skalne. Tak ukształtowany obszar posiada znaczne walory krajobrazowe. Wąwóz
został wyrzeźbiony w twardych i odpornych na wietrzenie dolomitach środkowo-dewońskich.
Dolomity te odsłaniają się w zboczach wąwozu i stanowią jeden z najważniejszych
elementów rezerwatu. Dolomity występują w ławicach o zróżnicowanej grubości od 2 cm do
ponad 1 m. W płd. zboczu wąwozu odsłaniają się miejscami prawie niczym nie porośnięte,
stromo pochylone powierzchnie stropowe ławic, natomiast płn. zbocze, przecina dolomity
prawie prostopadle do uławicenia. W związku z tym na zboczu płd. można obserwować m.in.
szereg ciekawych zjawisk geologicznych występujących na powierzchni ławic; z kolei w
zboczu płn. można śledzić na dłuższych odcinkach (prostopadłych do uławicenia) następstwo
warstw-czyli dłuższe fragmenty tzw. profilu pionowego osadów. Najniższe stratygraficznie
fragmenty profilu odsłaniają się w zboczu płd. Zbudowany on jest z dolomitów
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krystalicznych, rzadziej kryptokrystalicznych, szarych i ciemno-szarych, cienko, średnio i
gruboławicowych, przewarstwionych cienkimi wkładkami margli i łupków.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zbocze doliny rzeki Kamiennej stanowią formy
skalne dobrze zachowane, częściowo zarastające. Naskalne i kserotermiczne zespoły roślinne
na niewielkich niezakrzaczonych powierzchniach. Ruiny warowni średniowiecznej-dobrze
zachowane.
SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Wzgórza Kunowskie kod PLH260039.
Ostoja położona jest w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na granicy czterech
mezoregionów:

Płaskowyżu

Suchedniowskiego,

Gór

Świętokrzyskich,

Wyżyny

Sandomierskiej oraz Przedgórza Iłżeckiego. W konfiguracji terenu dominującymi elementami
są szerokie, łagodne garby i wierzchowiny, które przeważają na obszarze, oraz płaskodenne
doliny rzeczne. Ostoja leży na obrzeżeniu mezozoicznym paleozoicznego trzonu Gór
Świętokrzyskich, na zboczach dolin rzecznych występują piaskowce, wapienie triasowe i
jurajskie, przykryte utworami czwartorzędowymi, gliną zwałową i piaskami bądź miejscami
grubą pokrywą lessową.

Rysunek 6. Wzgórza Kunowskie (fot. B. Sepioł)

Grubsza pokrywa lessowa występuje w południowo-wschodniej części obszaru.
Występują tu liczne odsłonięcia skalne, a wśród nich nieczynne kamieniołomy dolomitu w
Dołach Opacich i piaskowca w Dołach Biskupich a także kamieniołomy piaskowców
triasowych i jurajskich oraz dolomitów dewońskich i wapiennych. Zbocza dolin rzecznych są
często silnie rozczłonkowane wąwozami lessowymi i jarami oraz noszą ślady zjawisk
krasowych. Na obszarze dwóch najatrakcyjniejszych wąwozów koło Kunowa zaprojektowano
rezerwaty przyrody „Bukowska Góra” i „Udziców”. Zbocza dolin często są bardzo wysokie i
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strome. Obszar leży w obrębie zlewni rzeki Kamiennej, lewobrzeżnego dopływu Wisły, wraz
z dopływami. Największym dopływem Kamiennej jest Świślina z dopływem Pokrzywianki i
Psarki oraz z szeregiem bezimiennych cieków. Naturalnych zbiorników wodnych jest
niewiele. Tworzą się one głównie w dolinach rzecznych i nie posiadają dużej powierzchni. W
miejscowości Wióry koło Dołów Biskupich utworzono rozległy zbiornik retencyjny.
Największym kompleksem leśnym jest Las Krynecki z wieloma malowniczymi dolinkami
rzecznymi, a w swojej NW części zawiera naturalne odsłonięcia piaskowców dolnotriasowych występujących w formie monumentalnych bloków objętych ochroną rezerwatową.
W dolinie Kamiennej przebiegał niegdyś Staropolski Okręg Przemysłowy. Przez obszar
prowadzą atrakcyjne trasy turystyczne piesze i autokarowe w kierunku Nowej Słupi,
Bodzentyna i Świętej Katarzyny. Popularną formą wypoczynku jest turystyka wędrowna,
wykorzystująca istniejące szlaki turystyczne. Wędrując nimi, podziwiać można piękne
krajobrazy, liczne pomniki przyrody i kultury. Powierzchnia wynosi 2114,24 ha. Dolina
Kamiennej wraz z dopływami, a zwłaszcza rzeką Świśliną stanowi ważny korytarz
ekologiczny o randze ogólnokrajowej. Ogółem stwierdzono tu występowanie 11 typów
siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad
34 % obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne położone na zboczach
dolin rzecznych, na ścianach wąwozów i skarpach śródpolnych, łąki o różnym stopniu
wilgotności oraz starorzecza. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele
rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. liczne populacje wisienki stepowej
Cerasus fruticosa, a także pięciornik skalny Potentilla rupestris, goryczka krzyżowa Gentiana
cruciata, powojnik prosty Clematis recta, zaraza wielka Orobanche elatior. Stwierdzono
występowanie jednego gatunku z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej – dzwonecznik
wonny Adenophora liliifolia. W Ostoi zlokalizowany jest także szereg rozproszonych grądów,
występujących głównie na zboczach dolin rzecznych, a także w obrębie często głębokich
wąwozów lessowych. W dolinach rzecznych spotyka się płaty łęgów, głównie wierzbowych,
wierzbowo-topolowych i olszowych. Niewielkie powierzchnie zajmują także murawy
napiaskowe.
Teren posiada także znaczne walory krajobrazowe. Ostoja jest ważna zwłaszcza dla
zachowania

następujących

siedlisk:

dobrze

zachowanych

w

skali

kraju

muraw

kserotermicznych, z wieloma rzadkimi gatunkami, płatów łąk, zwłaszcza świeżych,
ekstensywnie użytkowanych, fragmentów łąk trzęślicowych, oraz fragmentów zbiorowisk
łęgowych oraz grądów. Ostoja Wzgórza Kunowskie ma bardzo duże znaczenie dla
zachowania gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, związanych ze
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środowiskiem wilgotnych łąk: czerwończyk fioletek Lycaena helle i modraszek telejus
Maculinea teleius. Obydwa gatunki mają na terenie omawianej ostoi silne populacje
występujące na dobrze zachowanych siedliskach. Stanowisko modraszka telejusa zabezpiecza
ciągłość występowania tego gatunku w Dolinie rzeki Kamiennej i chroni gatunek występujący
na granicy zasięgu. Natomiast dla czerwończyka fioletka Ostoja ta stanowi jedyne w
promieniu kilkudziesięciu kilometrów miejsce występowania. Organizmy z tego załącznika
stanowią w tej ostoi także znaczącą grupę: bóbr europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra,
traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, minóg
strumieniowy Lampetra planeri, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, brzanka Barbarus
meridionalis, trzepla zielona Ophiogomphus celilia, czerwończyk nieparek Lycaena dispar i
pachnica dębowa Osmoderma eremita.
SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Ostoja Jeleniowska kod PLH260028
Ostoja obejmuje 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
(554 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
źródliska dające początek potokom. Podnóża pokrywa materiał zmyty ze stoków i warstwa
lessu. Powierzchnia wynosi 3589,24 ha. Jest to jeden z większych kompleksów leśnych
zajmujących część Pasma Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Ostoja zdominowana
jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej
grądy i łęgi, sporadycznie obejmuje łąki naturowe. Istota i sens ostoi polega na
zabezpieczeniu 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). Ponadto występują dobrze wykształcone siedliska przyrodnicze - piargi i gołoborza
krzemianowe.
SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Krzemionki Opatowskie kod
PLH260024. Obszar położony jest w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Są to tereny
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głównie zajęte przez zbiorowiska leśne, w tym bory sosnowe i mieszane, grądy, a także
świetliste dąbrowy.

Rysunek 7. Krzemionki Opatowskie (fot. B. Sepioł)

Niewielkie powierzchnie zajmują także murawy kserotermiczne. W Ostoi znajduje się
rez. Krzemionki Opatowskie, neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego, eksploatowana
3500-1800 lat p.n.e. Na powierzchni pola górniczego występuje ok. 2700 szybów, część z
nich udostępniona jest zwiedzającym. Murawy kserotermiczne mają charakter wtórny i
wykształcają się na dawnych polach pogórniczych lub w okolicy nieczynnych wyrobisk
wapienia. Obszar położony jest na mniej więcej płaskiej równinie denudacyjnej, w dużej
mierze zbudowanej z wapieni jurajskich, pokrytych cienką powłoką piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych osadów plejstoceńskich. W południowej części rezerwatu Krzemionki
Opatowskie występują leje krasowe, doliny erozyjne oraz antropogeniczne deformacje
powierzchni w postaci wyrobisk dawnych kamieniołomów. Cały teren jest suchy,
pozbawiony zbiorników i cieków wodnych. Powierzchnia wynosi 691,24 ha. Na obszarze
utrzymują się dosyć duże powierzchnie zajęte przez świetliste dąbrowy i zbiorowiska
grądowe. Pozostałe drzewostany mają charakter głównie gospodarczy i stanowią podstawowe
fitocenozy obszaru, są to m.in. bór subkontynentalny Peucedano-Pinetum oraz bór
suboceaniczny Leucobyro-Pinetum. Łącznie stwierdzono tu występowanie 3 typów siedlisk z
załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, pokrywających ponad 16 % obszaru. We florze roślin
naczyniowych wyróżnia się duża grupa gatunków reliktowych oraz rzadkich i zagrożonych.
Występuje tu 6 gatunków zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze roślin, są to:
wawrzynek główkowy

Daphne cneorum, dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia,

wisienka stepowa Cerasus fruticosa, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, kostrzrewa
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ametystowa Festuca amethystina subsp. ritschlii, buławnik czerwony Cephalanthera rubra.
Stwierdzono występowanie 2 gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, są to
dzwonecznik wonny i obuwik pospolity. Ostoja zabezpiecza wśród wyróżnionych siedlisk
przede wszystkim priorytetowe ciepłolubne dąbrowy, które są tu dobrze zachowane i bardzo
cenne pod względem składu gatunkowego, co wpływa na bioróżnorodność biologiczną na
poziomie gatunków w skali regionu i kraju. Z tego typu siedliskami związane są również
występujące tu gatunki naturowe – kilka licznych i utrzymujących się od kilkudziesięciu lat
populacji dzwonecznika wonnego oraz mniej liczne, ale stabilne populacje obuwika
pospolitego. Ostoja ta jest ważna dla pachnicy dębowej Osmoderma eremita, której populacja
w Krzemionkach Opatowskich stanowi łącznik między stanowiskami położonym w ostoi
Dolina Kamiennej. Na terenie wyznaczanej ostoi swoje stanowiska mają gatunki reliktowe
oraz rzadkie i zagrożone: gniewosz plamisty Coronella austriaca, modliszka zwyczajna
Mantis religiosa, smukwa kosmata Scolia hirta, paź żeglarz Iphiclides podalirius, paź
królowej Papilio machaon, mieniak strużnik Apatura ilia, biegacz pomarszczony Carabus
intricatus, wałkówka trójzębna Chondrula tridens, szklarka zielonawa Nesovitrea petronella.
SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina Kamiennej Kod PLH260019
Obszar znajduje się w obrębie mezoregionu Przedgórze Iłżeckie. Ostoję stanowi rozległa
dolina Kamiennej, która jest klasyczną równiną denudacyjną, której wysokości absolutne
rzadko przekraczają 200 m. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i
płynie w kierunku północnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden
w Podgrodziu, a drugi w Bałtowie. Dla tego fragmentu charakterystyczne są strome lessowe
lub wapienne krawędzie urozmaicone przez liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy,
jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze skał wapiennych stanowiących obrzeże
mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, z utworów środkowej i górnej jury oraz skał kredowych,
cechuje się znacznymi wyniosłościami, schodzącymi stromymi krawędziami w dolinę rzeki.
Dolina ma w większości rozległą równinę zalewową z licznymi śladami porzuconych
meandrów oraz jedną terasę zalewową. W starorzeczu Kamiennej znajdują się liczne
wywierzyska - źródła obfite w wodę powstające w skałach wapiennych. Towarzyszą jej liczne
starorzecza, zastoiska, oraz ujścia mniejszych odpływów. W dolinie dominują rozległe
ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe,
trafiają się także torfowiska niskie. Krawędzie i zbocza doliny zajęte są przez dobrze
wykształcone murawy kserotermiczne. Od północnego przełomu Kamienna skręca w
kierunku północnym i wpada do Wisły. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje
krasowe. Powierzchnia wynosi 2731,88 ha. Dolina Kamiennej stanowi ważny korytarz
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ekologiczny o randze krajowej. Ogółem stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 42 %
obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, łąki o różnym stopniu
uwilgotnienia, grądy oraz starorzecza. Na różnego typu murawach kserotermicznych
występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. turzyca stopowata Carex
pediformis, ostnica powabna Stipa pulcherrima, ostnica Jana Stipa joannis, kosaciec bezlistny
Iris aphylla. Stwierdzono występowanie jednego gatunku - obuwik pospolity Cypripedium
calceolus z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja posiada także znaczne walory
krajobrazowe, zwłaszcza w odcinkach przełomowych doliny Kamiennej z licznymi
odsłonięciami skalnymi, jaskiniami oraz głębokimi wąwozami. Obszar ten posiada silnie
zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem podłoża
skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Na siedliskach oligotroficznych,
piaszczysto-ilastych dominują świeże bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach lessowych,
zwłaszcza na zboczach doliny Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe
lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad mołdawski
Aconitum moldawicum, tojad dzióbaty Aconitum variegatum, ułudka leśna Omphalodes
scorpioides, groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus. Dużą wartość przyrodniczą
przedstawiają rezerwaty leśne Modrzewie, Ulów i Lisiny Bodzechowskie. Ostoja jest
niezbędna dla ochrony siedlisk zwłaszcza: dobrze zachowanych w skali kraju muraw
kserotermicznych, w tym szczególnie naskalnych oraz ostnicowych, z wieloma cennymi i
zagrożonymi gatunkami oraz zbiorowisk grądowych z rzadkimi gatunkami oraz niewielkich
fragmentów łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Atrakcyjność obszaru podnosi
zdecydowanie fakt, iż występuje tu jedna z najliczniejszych i dosyć stabilnych w Polsce
populacji gatunku naturowego – obuwik pospolity Cypripedium calceolus. Obszar ma duże
znaczenie dla ochrony 11 gatunków zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.
Wystepują tutaj: mopek Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis, bóbr Castor
fiber, wydra Lutra lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina
bombina, boleń Aspius aspius, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, modraszek telejus
Maculinea teleius, czerwończyk nieparek Lycaena dispar i pachnica dębowa Osmoderma
eremita. Dla tego ostatniego gatunku planowana ostoja jest szczególnie ważna gdyż chroni
ona dwa bardzo dobrze zachowane i o naturalnym charakterze stanowiska (Lisiny
Bodzechowskie i Ulów). Podobne znaczenie omawiana ostoja będzie miała dla nocka dużego
mającego w Rudzie Kościelnej kolonię rozrodczą liczącą około 300 osobników. Natomiast
tutejsze populacje kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej charakteryzują się dużą
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liczebnością i naturalnością zajmowanych środowisk (starorzecza). W Dolinie Kamiennej
występują zróżnicowane warunki hydrologiczne a także hydrogeologiczne. Kamienna
oddziela utwory wapieni jurajskich występujące na północy od występujących na południu
lessów co powoduje że siedliska lewo i prawobrzeżne są odmienne pod względem warunków
ekologicznych. Naturalny charakter rzeki i występujące rozlewiska na utworach
węglanowych wapieni jurajskich znajdujące się pomiędzy Ostrowcem a Ćmielowem stanowią
dogodne siedliska dla występowania mięczaków. Na płaskiej powierzchni spokojny nurt rzeki
utrwalił drobne oczka wodne i dominujące zawodnione rozlewiska z turzycami i pałką wodną.
Są to bardzo dobre warunki dla takich gatunków jak poczwarówka zwężona Vertigo angustior
i poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana. Dolina Kamiennej jest miejscem lęgów
rzadkich gatunków ptaków: orlik krzykliwy Aquila pomarina, krwawodziób Tringa totanus,
kszyk Gallinago gallinago, derkacz Crex crex i wodnik Rallus aquaticus. Na otaczających
dolinę murawach kserotermicznych licznie występuje: smukwa kosmata Scolia hirta,
modliszka zwyczajna Mantis religiosa i gniewosz plamisty Coronella austriaca.
SOO - Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Łysogóry kod PLH260002. Obszar
obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich - starych gór uformowanych przez
wypiętrzenie kaledońskie, a potem przez orogenezę hercyńską. Osobliwością tego pasma jest
obecność podszczytowych rumowisk głazów kwarcytowych z okresu kambryjskiego,
nazywanych gołoborzami, nieporośniętych przez florę naczyniową. Obszar jest w około 90%
porośnięty przez lasy, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Mniej liczne są bory sosnowe
i mieszane, z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka się grądy, a w miejscach o
właściwych warunkach wodnych, bory wilgotne i bagienne a także olsy. Lasy charakteryzują
się znacznym stopniem naturalności, czy wręcz pierwotności, choć niektóre fragmenty
drzewostanów mają dość znacznie zmieniony skład gatunkowy i zniekształconą strukturę, co
jest efektem prowadzonej tu wcześniej gospodarki leśnej lub niewłaściwych sposobów
ochrony

(w

takich

przypadkach

obserwuje

się

jednak

spontaniczne

procesy

renaturalizacyjne). Na terenie ostoi znajdują się także małe enklawy łąk i pastwisk oraz
siedlisk kserotermicznych. W obszarze stwierdzono obecność 13 typów siedlisk z Załącznika
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występują tu rzadkie zespoły roślinne, m.in. wyżynny
jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum, czy bór mieszany jodłowo-świerkowy AbietiPiceetum i dolnoreglowy świerkowy bór na torfie Bazzanio-Piceetum. Znajdują tu swoją
ostoję bogate zbiorowiska mszaków i porostów na gołoborzach oraz występuje jedno z
największych stanowisk modrzewia polskiego Larix decidua subsp. polonica (interesującego
taksonu uważanego za endemiczny) na Chełmowej Górze. Flora roślin naczyniowych jest
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dość bogato reprezentowana i liczy ok. 700 gatunków, wśród których jest wiele zagrożonych
w skali kraju, rzadkich, lub prawnie chronionych. Stwierdzono tu występowanie ok. 4000
gatunków bezkręgowców (rzeczywista ich liczba jest z pewnością znacznie większa), w tym
wiele unikatowych i reliktowych - reliktów późnoplejstoceńskich i wczesnoholoceńskich (np.
chrząszcz Orithales serraticornis) oraz reliktów siedliskowych lasów pierwotnych (np.
chrząszcze: wynurt Ceruchus chrysomelinus, Ampedus melanurus, zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus). Znane są także rzadkie gatunki kserotermiczne (np. pająk gryziel
stepowy Atypus muralis). Łącznie w obszarze występuje 18 gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 11 gatunków kręgowców i 10 gatunków bezkręgowców
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród tych ostatnich dwa gatunki chrząszczy
znane są z terenu ostoi na podstawie danych z lat 50. XX wieku (Rosalia alpina, Boros
schneideri), jednak ze względu na ich trudną wykrywalność i występowanie w obrębie ostoi
odpowiadających im siedlisk (makro- i mikrobiotopów rozwoju), nie jest wykluczone ich
aktualne tu występowanie. Na terenie ostoi Łysogórskiej wykształciły się dobre populacje
skójki gruboskorupowej Unio crassus szczególnie cenne z uwagi na naturalny charakter.

Rysunek 8. Łysogóry, rezerwat ścisły (fot. P. Szczepaniak)

W Łysogórach ustalono występowanie 72 gatunków ślimaków lądowych co stanowi
72% gatunków lądowych występujących w Górach Świętokrzyskich. Do gatunków rzadkich
należą Vestia elata, Semilimax cotulai, Chondrula tridens, Cecilioides acicula i ślimak
żółtawy Helix lutescens. A także gatunki wskaźnikowe Vallonia eniensi i Cochlicopa nitens.
Szczególnie wymagają podkreślenia bogate zespoły ślimaków lądowych występujące na
odsłonięciach dolomitów dewońskich w Skarpie Zapusty i w rezerwacie Wąwóz w Skałach. Z
uwagi na występującą tendencję dotyczącą zmniejszenia liczebności występujących gatunków
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powierzchnie węglanowe wymienionych odsłonięć mają znaczenie refugiów malakofauny w
Łysogórach. Szczególne znaczenie w ostoi Łysogóry mają stanowiska występowania skójki
gruboskorupowej w rzekach o naturalnym górskim charakterze.
2.9 Zabytki
Wyjątkowe walory powiatu ostrowieckiego podnoszą dodatkowo liczne zabytki, min :
 Ruiny zamku kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego nad rzeką Kamienną w
Ćmielowie. Zamek wzniesiony w latach 1519-1523 składał się z dwóch członów:
właściwego zamku ulokowanego na wyspie oraz przedzamcza z wieżą bramną na
południu. Z właściwego zamku zachowały się fragmenty murów. Znajdowały się tu dwa
budynki mieszkalne połączone zamkową kaplicą. Z dawnego przedzamcza zachowała się
wieża bramna połączona z budynkiem gospodarczym. Brama przejazdowa, która znajduje
się w przyziemiu wieży jest przysklepiona. Otwory wjazdowe ostrołukowe z cisowymi
obramieniami. Po obydwu stronach otworu bramnego znajdują się strzelnice kluczowe.
Ponad bramą umieszczona jest tablica fundacyjna z 1531 r. w renesansowym obramieniu.
W XVII w umocnienia zamku zostały rozbudowane. Powstały bastiony ziemne. Ich ślady
zachowały się do dzisiaj, z wyjątkiem bastionu znajdującego się od strony południowo
wschodniej, który uległ całkowitemu zniszczeniu.

Rysunek 9. Klasycystyczny pałac Druckich-Lubeckich w Bałtowie (fot. J. Hałun)

 Ruiny rycerskiego zamku w Podgrodziu z XIV wieku; zamek wzniesiono na planie
nieregularnego wieloboku; był zbudowany z kamienia łamanego; od strony południowej i
wschodniej otoczony był fosą; zachowane są fragmenty murów,
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 Figura Świętego Floriana z 1704 roku na Rynku w Ćmielowie,
 Kapliczka z rzeźbą Św. Jana Nepomucena na ulicy Zamkowej – Ćmielów,
 klasycystyczny pałac Druckich-Lubeckich w Bałtowie,
 Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej w Ćmielowie,
wybudowany na początku XVI w. w stylu późnogotyckim, przebudowany w XVIII wieku
w stylu barokowym,
 Kościół pw. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach z romańską rotundą , wystawiony w
XV w. przez Grzegorza Nawoja herbu Topór, odnowiony w 1851 r. Najstarsza część
budowli – prezbiterium – stanowi romańską rotundę z dostawioną od wschodu półkolistą
absydą (w niej rozeta z czworolistnym przezroczem). W barokowym wnętrzu kościoła
znajduje się kamienna chrzcielnica z XIV w. oraz pomnik z inskrypcją. W zakrystii
przechowuje się relikwie Św. Stanisława Kostki oraz Drzewa Krzyża Świętego,
 Barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Szewnie,
wybudowany w stylu późnobarokowym w latach 1775-77. Obok kościoła znajduje się
plebania i wikarówki z 1788. Przed kościołem znajduje się metalowa brama, wykonana
przez ostrowieckich hutników w 1902 roku,
 Kościół pw. Św. Wojciecha w Mominie,
 Późnorenesansowy kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Waśniowie,
 Kościół pw. Św. Władysława w Kunowie,
 Drewniany kościół pw. Św. Zofii w Bodzechowie,

Rysunek 10. Wiatrak holenderski z XIX wieku w Szwarszowicach (fot. J. Hałun)

 Kościół pw. Św. Barbary w Mychowie,
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 Drewniany kościół pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej,
 Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bałtowie,
 gotycka kaplica z 1430 r. w dawnej wsi Kaplica,
 kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego na Górze Witosławskiej,
 Wiatrak holenderski z XIX wieku w Szwarszowicach
 ruiny walcowni w Nietulisku Dużym, wybudowanej w latach 1834-1845. Zakład
funkcjonował do 1903 roku, kiedy to został zniszczony przez powódź. Walcownia
posiadała dwa ciągi walcarek blach. Były one napędzane kołem wodnym o mocy 60 KM.
W zakładzie przerabiano surowiec pochodzący z Brodów i Michałowa. Walcownia
wchodziła w skład tzw. kombinatu metalurgicznego rzeki Kamiennej i była końcowym
ogniwem jego produkcji. Zachowały się mury budynków produkcyjnych z arkadowymi
sklepieniami, urządzenia wodne z przepustami oraz most,

75

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3. STAN I OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA POWIATU OSTROWIECKIEGO
3.1 Główne zagrożenia dla środowiska na obszarze powiatu
O atrakcyjności powiatu ostrowieckiego decydują przede wszystkim duże zalesienie,
stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz bogactwo walorów
kulturowych. Na terenie powiatu, w gminie Bodzechów znajduje się Kopalnia Krzemienia
Pasiastego - rezerwat archeologiczny, unikatowy w skali światowej. Obszar powiatu
ostrowieckiego słynie z cennych zabytków poprzemysłowych. Gęsta sieć dróg leśnych
sprzyja uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej oraz jeździeckiej, natomiast rozległa sieć
rzek jest wspaniałym miejscem dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych (np. kajakarstwa).
Realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego z pewnością
wpłynie na poprawę tego stanu.

Do najbardziej istotnych problemów w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze
powiatu zalicza się :
 niezadowalający stan wód powierzchniowych,
 widoczna dysproporcja między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 niepełna gazyfikacja powiatu,
 stale powstające dzikie wysypiska śmieci,
 nadmierna niska emisja będąca główną przyczyną powstawania smogu,
 hałas komunikacyjny,
 niska świadomość ekologiczna mieszkańców.

Istnienie dużych skupisk ludności zwykle niesie za sobą zagrożenia związane z
niewłaściwą gospodarka komunalną. Punktowa i liniowa emisja substancji i energii prowadzi
do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a także pogarsza jakość wód niezbędnych w
różnych sektorach gospodarki oraz w celach konsumpcyjnych. Niewłaściwie prowadzona
gospodarką rolna oraz dopływ metali ciężkich mogą powodować stopniową degradację gleb.
Istotnym czynnikiem powodującym pogarszanie się stanu powierzchni ziemi są też dzikie
wysypiska śmieci których powstawanie wypływa bezpośrednio z niskiej świadomości
ekologicznej mieszkańców. Zagrożenie stanowi także niezadowalający stan infrastruktury
drogowej i sanitarnej, której niedostatek lub brak sprzyja ciągłemu pogarszaniu się stanu
środowiska przyrodniczego.
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Należy, zatem przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
przyrodniczego. Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska musi brać pod uwagę kwestie
takie jak ograniczenie zanieczyszczenia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowanie
różnorodności biologicznej i rozważniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych. Działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju można postrzegać jako inwestycję, przynoszącą
długoterminowe korzyści zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców. Przestrzeganie
przepisów w zakresie ochrony środowiska pozwala również tworzyć nowe rynki dla
produktów przyjaznych dla środowiska, a także sprzyja badaniom naukowym i innowacjom.
3.2 Powietrze atmosferyczne
Ochrona powietrza należy do najważniejszych zadań jednostek zajmujących się
ochroną środowiska ze względu na znaczny wpływ stanu atmosfery na inne elementy
przyrody takie jak gleba, szata roślinna oraz woda co przekłada się również na zdrowie
człowieka. Ochrona powietrza polega, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
 utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymane;
 zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.
Udziały poszczególnych składowych atmosfery, a zwłaszcza stężenia szeregu
specyficznych gazów które w powietrzu występują zwykle w śladowych ilościach, mogą
ulegać lokalnym istotnym odchyleniom od wartości uznawanych za dopuszczalne. Decydują
o tym emisje gazów, par i pyłów, pochodzące zarówno ze źródeł naturalnych (np. erupcje
wulkanów, erozja skał i gleb, emisja z mórz i oceanów, naturalne procesy gnilne), jak i
spowodowane działalnością człowieka. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach stan jakości
powietrza ulegał stopniowej poprawie. Tendencja ta spowodowana była zarówno spadkiem
produkcji przemysłowej na początku lat dziewięćdziesiątych, jak i wprowadzaniem w latach
późniejszych efektywnych, energooszczędnych, bardziej przyjaznych dla środowiska
technologii. Do najważniejszych problemów ochrony powietrza zalicza się ograniczenie
emisji gazów przyczyniających się do zmian klimatycznych oraz substancji zubażających
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warstwę ozonową. W skali globalnej problemy te rozwiązywane są m.in. poprzez System
Handlu Emisjami.
3.2.1 Stan czystości powietrza atmosferycznego
W związku z dostosowaniem krajowego prawa do wymogów Unii Europejskiej
podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce w zakresie oceny jakości
powietrza są: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.), rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.
1032), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031).
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
wojewódzki inspektor ochrony środowiska corocznie dokonuje oceny poziomów substancji w
powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje
klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:
1)

przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji;

2)

mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym
powiększonym o margines tolerancji;

3)

nie przekracza poziomu dopuszczalnego;

4)

przekracza poziom docelowy;

5)

nie przekracza poziomu docelowego;

6)

przekracza poziom celu długoterminowego;

7)

nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Celem corocznej oceny jakości powietrza jest przypisanie poszczególnym strefom
odpowiednich klas wynikających z wpływu zaistniałych w nich zanieczyszczeń na zdrowie
ludzi i roślin. W ocenie stosuje się następujące symbole klas:
A – brak przekroczeń wartości dopuszczalnej,
B – brak przekroczeń wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji,
C – przekroczenie wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin,
strefę świętokrzyską w skład której wchodzi powiat ostrowiecki pod względem dotrzymania
wartości normatywnych dla NOx i SO2, zakwalifikowano do klasy A. Natomiast w
przypadku ozonu, strefę świętokrzyską określono jako A z uwagi na dotrzymanie poziomu
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docelowego oraz D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego. W
wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę
świętokrzyską, przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10, poziomu dopuszczalnego i docelowego pyłu PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obszar całego województwa przyporządkowano do
klasy D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu.

Tabela 1. Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2011 dla strefy świętokrzyskiej sklasyfikowane pod
kątem ochrony zdrowia ludzi.

KLASA STREFY

STREFA
Strefa
świętokrzyska

NOX

SO2

O3*

O3**

A

A

C

D2

Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej pod względem ochrony zdrowia, w porównaniu z
wynikami oceny za 2010 rok uległa zmianie w zakresie przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu PM2,5 i zmieniła status strefy z klasy B na C. Natomiast pod kątem
zanieczyszczenia pyłem PM10 i B(a)P pozostała bez zmian (klasa C). Podobnie jak w roku
ubiegłym cały obszar województwa , za przekroczenie poziomu celu długoterminowego
ozonu otrzymały klasę D2.
Tabela 2. Wynikowe klasy dla strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w
ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

NO2

C6H6

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

Ozon*

Ozon**

KLASA STREFY
SO2

Strefa
świętokrzyska

STREFA

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

C

A

D2

Po raz pierwszy w 2011 roku dokonano klasyfikacji stref dla pyłu PM2,5 ze względu
na przekroczenie poziomu docelowego, co skutkowało nadaniem obu strefom klasy C. Ocena
za 2011 rok dla kryterium ochrony roślin zmieniła się w porównaniu do oceny za 2010 rok. W
wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że poziom docelowy ozonu na terenie strefy
świętokrzyskiej w 2011 roku nie został przekroczony (klasa A), natomiast przekroczenie
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poziomu celu długoterminowego utrzymuje się, co skutkuje ponownym zakwalifikowaniem
do klasy D2. Dla pozostałych zanieczyszczeń: SO2 i NOx, klasa strefy utrzymała się jako A.
Dla stref ze statusem klasy C, należy opracować program ochrony powietrza, natomiast klasa
D2 skutkuje podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem programu
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego.
3.2.2 Ogniska zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
Głównymi źródłami emisji są elektrociepłownie, komunikacja samochodowa oraz
trudny do zebrania i opracowania danych wyjściowych, lecz ujmowany w danych
statystycznych, sektor niskiej emisji, z małych i niezorganizowanych źródeł – małe
kotłownie, paleniska domowe domów jedno i wielorodzinnych, które są najważniejszymi
źródłami zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich. Niska emisja jest odpowiedzialna
za choroby układu oddechowego i krążenia, uszkodzenia wątroby, nowotwory, alergie,
obniżenie zdolności wiązania aminokwasów przez tRNA, a w efekcie za wzrost śmiertelności
ludności na terenach o wysokich wartościach wskaźników emisji tych substancji. Ocenia się,
że pył pochodzący z niskiej emisji jest często bardziej toksyczny niż pył pochodzący ze
źródeł przemysłowych, co jest związane z niepełnym spalaniem, które zachodzi w
stosunkowo niskich temperaturach, - 500°C, oraz niską sprawnością pieców, co sprzyja
zwiększonemu powstawaniu i uwalnianiu do środowiska metali ciężkich, związków siarki,
azotu i WWA (Michalik 2009). Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek
ścierania się opon i nawierzchni dróg.
Największym

emiterem

zanieczyszczeń

przemysłowych

do

powietrza

atmosferycznego zlokalizowanym na obszarze powiatu jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z
o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. Zanieczyszczenie
powietrza pochodzące z ogrzewania w sektorze komunalnym stanowi w mieście około 50%
ogólnej emisji zanieczyszczeń, zaś na terenach wiejskich około 80%.
3.3 Powierzchnia ziemi i zanieczyszczenie gleb
Wśród elementów środowiska przyrodniczego wiodącą rolę odgrywa gleba, będąca
niezwykle aktywnym elementem ekosystemu. Pełni ona wiele funkcji w tym: ekologiczną
(przestrzeń życiowa i zasobów genowych), edaficzną (stwarza warunki dla rozwoju roślin i
zwierząt),

gospodarczą

(użytkową),

sozologiczną

(neutralizuje

szkodliwe

wpływy

egzogeniczne) i środowiskotwórczą (wpływa na klimat, rzeźbę terenu, obieg wody, itp.).
Człowiek, dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb kształtował środowisko dla swoich potrzeb,
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często prowadząc do zaburzenia obiegu materii i energii. Wynikiem często rabunkowej i
nieudolnej gospodarki zasobami przyrodniczymi jest naruszenie delikatnej równowagi
biologicznej prowadzącej do degradacji gleb.
Obserwacje zmian i ocenę jakości gleby i ziemi dokonuje się (zgodnie z art. 26, ust 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst Dz. U. z 2013 r. poz.
1232) w ramach państwowego monitoringu środowiska, jako tzw. monitoring jakości gleby i
ziemi. Kryteria oceny oraz wartości dopuszczalne określone są w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz. U. z 2002 Nr 165, poz. 1359).
Wyniki badań i ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo oraz analiza tendencji
obserwowanych zmian będą wykorzystane, między innymi, dla potrzeb wdrażania
Tematycznej Strategii Ochrony Gleb w Europie, a następnie w procesie konsultacji
projektowanej Ramowej Dyrektywy Glebowej. W celu śledzenia zmian zachodzących w
glebach województwa świętokrzyskiego prowadzony jest monitoring jakości gleby i ziemi na
poziomie krajowym i wojewódzkim. Badania gleb na poziomie krajowym prowadzone są
przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb (IUNG) w Puławach. W ramach przeprowadzonych
badań w glebach oznaczono: właściwości podstawowe (skład granulometryczny, odczyn,
przewodność, kwasowość i inne), skład jonowy kompleksu sorpcyjnego oraz tzw. całkowitą
zawartość składników chemicznych (Ca, Mg, Na, Al, Fe, Mn, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Co, V,
Li, Be, Ba, Sr, La). Monitoring właściwości gleb przeprowadzono w latach 1995, 2000 i 2005
w 216 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów w powiecie ostrowieckim
Lp.

Gmina

Powierzchnia
całkowita
gminy [ha]

Powierzchnie
użytków
rolnych [ha]

W tym w [ha]
Grunty
orne

TUZ

Sady

Ugory

Odłogi

Lasy

Inne

1.

Bałtów

10492

5640

5074

456

110

-

372

4286

194

2.

Bodzechów

12228

8086

7001

767

318

-

348

3496

298

3.

Ćmielów

11770

7415,1

5964,1

1401

50

-

436

3613,4

308,5

4.

Kunów

11358

5528

4885

564

79

-

529

5101

201

5.

Ostrowiec
Św.

4641

1830

1296

426

108

-

9

485

2344

6.

Waśniów

11129

8943

8184

552

207

-

413

1673

101

7.

Powiat

61618

37442,1

32404,1

4166

872

-

2107

18654,4

3446,5
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Warunki klimatyczno – glebowe na terenie powiatu ostrowieckiego sprzyjają
rozwojowi rolnictwa. W gminach: Waśniów, części Ćmielowa i Bodzechowa występują gleby
dobre i bardzo dobre. Gleby słabsze występują natomiast na obszarze północno – zachodnim
tj. w gminach: Bałtów, Kunów, części Bodzechowa i Ćmielowa. W powiecie ostrowieckim
dominują gleby klas średnich (III – IV), które stanowią ok. 56%. Gleby bardzo dobre, dobre i
średnie stanowią około 77% powierzchni gruntów całego powiatu. Wśród tych gleb dominują
gleby wytworzone z lessów, które charakteryzują się dobrymi właściwościami fizycznymi i
mają dużą wartość rolniczą. Spośród upraw dominują zboża przede wszystkim pszenica.
Powszechnie uprawiane są również: jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki i gryka.
Grunty orne najsłabsze (klasy VI) kwalifikuje się przede wszystkim do zalesiania, zaś grunty
słabe (V klasy) znajdujące się na pograniczu klasy VI powinny być zalesiane ze względu na
małą produktywność i dużą podatność na degradację. Zasady ochrony gruntów rolnych i
leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów określone zostały w
ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity DZ. U. z
2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.).
Część terenów rolnych bezpośrednio związana z procesami produkcji rolniczej określa
się mianem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ogólna waloryzacja rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, oprócz jakości gleb uwzględnia warunki agroklimatyczne, stosunki wodne i
rzeźbę terenu.

Mapa 3. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiecie ostrowieckim

82

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Na terenie województwa świętokrzyskiego do badań wytypowano 9 punktów
pomiarowych, zlokalizowanych na obszarach typowo rolniczych o różnym stopniu
intensyfikacji rolnictwa oraz obszarach znajdujących się w zasięgu oddziaływania różnego
rodzaju zanieczyszczeń. Układ ten daje możliwość śledzenia zmian zachodzących w glebie
pod wpływem określonej rolniczej lub pozarolniczej działalności człowieka.
3.3.1 Stan czystości
Standardy jakości gleby lub ziemi, uwzględniają ich aktualne i planowane funkcje
użytkowania gruntów w podziale na grupy.
grupa A:
nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie
przepisów ustawy - Prawo wodne, obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o
ochronie przyrody (jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie
stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska - dla obszarów tych stężenia zachowują
standardy wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi);
grupa B:
grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i
zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów
komunikacyjnych;
grupa C:
tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Rodzaje zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie:
 metale,
 nieorganiczne,
 węglowodorowe,
 węglowodory chlorowane,
 środki ochrony roślin,
 pozostałe zanieczyszczenia.
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej
substancji przekracza wartość dopuszczalną (z zastrzeżeniem ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
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jakości ziemi). Na poziomie krajowym przeprowadzane są badania chemizmu gleb ornych
Polski, których celem jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo,
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod
wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.
Badania prowadzone są w ramach krajowej sieci wyznaczonej przez IUNG w
Puławach, która obejmuje 216 punktów pomiarowo - kontrolnych, zlokalizowanych na
glebach użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju. Badania te wykonywane są w
pięcioletnich

przedziałach

fizykochemicznych

(m.in.

czasowych.
skład

Oznaczeniu

granulometryczny,

podlega
%

ok.

próchnicy,

40
pH,

parametrów
zawartość

przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu, magnezu i siarki, obliczany będzie: stosunek
C : N, zasolenie gleby). Celem badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych
rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach
czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.

Mapa 4. Zakwaszenie gleb powiatu ostrowieckiego (źródło: „Program ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”)
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Tabela 4. Jakość gleb w powiecie ostrowieckim
Lp.

5074
1.

Bałtów
456
7001

2.

Bodzechów
767
5964

3.

Ćmielów
1401
4885

4.

Kunów
564
1296

5.

Ostrowiec Św.
426
8184

6.

Waśniów
552
32404

Powiat
ogółem

Klasy gleb [ha]

Użytki
rolne

Gmina

4166

Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone
Grunty
orne
Użytki
zielone

Powierzchnia ogółem

I

II

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

V

VI

Wskaźnik
bonitacyjny

-

33

-

499

632

-

1326

909

939

736

0,81

-

5

92

-

-

148

-

-

137

74

-

57

1181

-

2239

550

-

1050

510

864

550

1,03

1

129

189

-

-

167

-

-

112

169

-

288

1352

-

1446

279

-

542

481

794

782

1,17

17

129

582

-

-

382

-

-

161

130

-

48

452

-

1440

382

-

545

401

791

826

0,94

-

-

90

-

-

195

-

-

148

131

-

-

184

-

174

53

-

44

33

318

490

0,69

-

71

63

-

-

33

-

-

133

126

-

336

2790

-

3660

833

-

456

74

32

3

1,43

-

41

278

-

-

182

-

-

43

8

-

729

5992

-

9458

2729

-

3963

2408

3738

3387

18

375

1294

-

-

1107

-

-

734

638

747

6367

1294

9458

2729

1107

3963

2408

4472

4025

1,1
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Na terenie powiatu badania gleb prowadzone są w ramach krajowej sieci monitoringu
na zlecenie GIOŚ przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w
interwale pięcioletnim. Na terenie powiatu zlokalizowany jest 1 punkt pomiarowy nr 373 w
gminie Ćmielów. Ostatnie badania prowadzone były w 2005 r. pobrano 118 próbek. W
ramach monitoringu regionalnego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
wykonuje badania gleb położonych na wybranych obszarach o potencjalnym zagrożeniu
zanieczyszczeniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów jakości gleby lub
ziemi WIOŚ przekazuje staroście wyniki badań. W ostatnich latach na terenie powiatu
ostrowieckiego badania takie nie były prowadzone. Z badań przeprowadzonych przez WIOŚ
w latach 2000 - 2005 pod kątem odczynu pH wynika, że na terenie powiatu ostrowieckiego
gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią powyżej 20%. Natomiast w gminach: Bałtów,
Waśniów i Ostrowiec Świętokrzyski odczyn ten mieści się w przedziale od 40 do 60%.
3.3.2 Ogniska zanieczyszczeń i główne zagrożenia gleb
Zanieczyszczenia gleb, zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu, na obszarze
powiatu ostrowieckiego

wynikają głównie

z

funkcjonowania przemysłu

i ruchu

komunikacyjnego. Lokalnie są wynikiem działalności górniczej oraz składowania odpadów.
Zjawisko degradacji chemicznej gleb jest także związane z nieprawidłowym stosowaniem
nawozów sztucznych, wykorzystywaniem do nawożenia i wapnowania odpadów i osadów
ściekowych, a także stosowaniem preparatów do ochrony roślin.

Na terenie powiatu ostrowieckiego głównymi zagrożeniami dla gleb są:
 naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi.
 zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą.
 degradacja powierzchni ziemi spowodowana przemysłem, rozbudowa infrastruktury
technicznej zaopatrzenia w energię, wodę, gaz i odprowadzania ścieków oraz rozbudowa
sieci drogowych.
 lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi przede wszystkim w sąsiedztwie
zakładów przemysłowych oraz głównych szlaków komunikacyjnych.
 naturalne zróżnicowanie gleb utrudniające ujednolicenie i zintegrowanie gospodarki
rolnej w ramach powiatu pod kątem struktury i technologii produkcji.
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3.4 Surowce mineralne
Wydobycie i eksploatacja złóż surowców naturalnych narusza delikatną równowagę i
wywołuje szereg zmian w środowisku naturalnym. Wydobycie odkrywkowe z jakim mamy
do czynienia na terenie powiatu ostrowieckiego powoduje powstanie: przekształceń
powierzchni terenu, wyrobisk, hałd odpadów przeróbczych i złożowych, niekiedy osuszanie
gruntów, zmiany stosunków wodnych i zanieczyszczenie wód.

Tabela 5. Złoża kopalin na terenie powiatu ostrowieckiego (wg „Bilansu zasobów
podziemnych w Polsce”, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2012)

Lp.

Nazwa złoża

kopalin i wód

Zasoby

Stan
zagospodarowania
złoża

Geologiczne
bilansowe
Kamienie łamane i bloczne

Wydobycie
Przemysłowe

1.

Doły Opacie

Z

2051

-

-

2.

Stara Dębowa Wola

E

2859

-

-

3.

Jeleniewska Góra

R

46260

-

-

4.

Nietulisko

Z

912

-

-

5.

Nietulisko I

T

51

51

-

6.

Piaski Brzóstowskie

P

3800

-

-

Piaski i żwiry
1.

Borownia

Z

-

-

-

2.

Chmielów

E

70

70

11

3.

Kolonia Inwalidzka

T

99

-

-

4.

Kolonia Inwalidzka I

R

139

-

-

5.

Kolonia Miłkowska

E

19

-

25

6.

Kolonia Piaski

E

109

109

24

7.

Kunów

T

69

-

-

8.

Kunów Piaski Zakolejne

R

257

-

-

9.

Kurzacze

E

22

8

3

10.

Nietulisko

E

70

70

6

11.

Nietulisko Duże 1

Z

109

-

-

12.

Nietulisko Duże 2

T

91

91

-

13.

Nietulisko Duże 3

T

82

82

-

14.

Rudka

R

264

-

-

15.

Skarbka

E

121

-

13

16.

Stara Dębowa Wola

E

6

6

189

17.

Wólka Bodzechowska 1

E

120

-

1
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18.

Wólka Bodzechowska 2

E

51

-

9

19.

Wymysłów III

R

102

-

-

Surowce ilaste ceramiki budowlanej
1.

Rudka

Z

26

-

-

2.

Udziców Dolny

P

889

-

-

Wapienie i margle
1.

Lipnik

Z

2122

-

-

2.

Ruda Kościelna

R

87935

-

-

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D, a dla ropy i gazu – w kat. C)
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1, a dla ropy i gazu – w kat.
A+B)
Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Surowce mineralne mające znaczenie gospodarcze koncentrują się głównie w zachodniej i
centralnej części powiatu. Kopaliny tu występujące to: kamienie łamane i bloczne, surowce
ilaste ceramiki budowlanej oraz wapienie i margle. Ponadto na znacznej powierzchni powiatu
piaski i żwiry.
Kruszywo naturalne jako jeden z najbardziej powszechnych surowców skalnych w
Polsce występuje również w formie wielu złóż na terenie całego powiatu ostrowieckiego.
Najliczniej występującym i jednocześnie najczęściej wykorzystywanym w przemyśle
kruszywem są piaski występujące najczęściej w złożach czwartorzędowych. Zarówno zasoby
bilansowe jak i wydobycie kruszywa naturalnego w województwie stanowią niewielki
procent w skali kraju, w pełni jednak zaspokajają one potrzeby regionu. Eksploatacja ta ma
niewielki wpływ na środowisko ponieważ obejmuje niewielkie obszary i skala przekształceń
terenu jest nieznaczna. Głównymi zagrożeniami i problemami w ochronie zasobów kopalin
są: ingerencja w środowisko naturalne powodująca jego zanieczyszczenie lub zubożenie jego
walorów, przekształcenie krajobrazu, kosztowny i złożony proces rekultywacji.
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Mapa 5. Rozmieszczenie zasobów kopalin w powiecie ostrowieckim (wg „Bilansu zasobów
kopalin i wód podziemnych w Polsce”, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006)

Wydobycie to jest na niewielką skalę i nie stwarza znaczących zagrożeń dla
środowiska. Powoduje jedynie niewielkie zmiany krajobrazu, które mogą być zniwelowane
dzięki rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk odkrywkowych. Zagrożeniem dla
środowiska mogą być jednak miejsca nielegalnego pozyskiwania surowców, głównie piasku
oraz dzikie składowiska odpadów na obszarach powyrobiskowych.
3.5 Lasy
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy powiatu ostrowieckiego położone są na
terenie VI Krainy Małopolskiej w czterech dzielnicach przyrodniczo-leśnych :
 w 2 Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (mezoregion Puszczy Świętokrzyskiej);
 w 3 Dzielnicy Radomsko-Iłżeckiej (mezoregion Przedgórza Iłżeckiego);
 w 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodnio-Lubelskiej (wschodnia część obrębu Ćmielów)
 w 9 Dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion Wyżyny
Sandomierskiej)
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W północnej i środkowej części powiatu występują Lasy Iłżeckie z siedliskami borów
sosnowych i borów mieszanych, lokalnie na prawym brzegu rzeki Kamiennej występują
grądowe lasy liściaste. W południowej części powiatu w Paśmie Jeleniowskim występuje
wyżynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg jesionowy,
grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa i żyzna buczyna karpacka. Grunty leśne
stanowiące własność Skarbu Państwa wynoszą 76,6% całej powierzchni.
Tabela 6. Struktura własności lasów znajdujących się na terenie powiatu ostrowieckiego

Gmina

ogółem

Powierzchnia gruntów leśnych w ha
z ogółem publiczne
W tym
w tym
własność
w
w zasobie
lasy
Razem
Skarbu zarządzie Agencji
Państwa
Lasów
Nieruch.
Państw. Rolnych

własność
gmin

Lesistość
w%

Ostrowiec
Św.

18798,9

18428,8

14308,0

1426132

14218,4

41,0

46,8

29,9

Ćmielów

3701,9

3637,1

2889,9

2889,9

2881,9

8,0

-

30,9

w tym
miasto

374,4

374,4

-

-

-

-

-

28,1

Kunów

5109,3

4990,9

4386,4

4369,9

4360,9

9,0

15,5

44,0

w tym
miasto

85,1

85,1

13,5

,

,

,

13,5

11,7

Bałtów

4440,7

4338,5

3433,1

3432,1

3428,3

2,0

1,0

41,3

Bodzechów

3379,7

3318,9

2235,2

2233,9

2212,9

21,0

1,3

27,2

Waśniów

1664,6

1640,7

1307,1

1307,1

1307,1

-

-

14,7

Wskaźnik lesistości na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 30,86%. Lasy są zarządzane
(Lasy Skarbu Państwa) lub nadzorowane (lasy prywatne) przez Nadleśnictwo Ostrowiec
Świętokrzyski. Wg Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003)
wskaźnik zalesienia w 2020 roku powinien wynosić 30 %, a po 2050 roku 33 %. Zgodnie z
założeniami

wojewódzkiego

„Programu

Zwiększania

Lesistości”

w

województwie

świętokrzyskim w latach 2001 – 2020 planowane jest zalesienie około 58 tys. ha gruntów.
Powiat ostrowiecki posiadając zalesienie 30,7% spełnia już wskaźnik zalesienia z 2020 r.
Dalsze prowadzenie zalesień i zwiększanie wskaźnika lesistości jest wskazana w rejonach
występowania słabych i bardzo słabych gleb w obrębie Przedgórza Iłżeckiego w celu
utworzenia zwartych kompleksów Lasów Iłżeckich, szczególnie w strefach ochronnych
GZWP nr 405 i 420 oraz na zboczach dolin rzecznych, wąwozów i jarów w obrębie Wyżyny
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Sandomierskiej w celu zabezpieczenia gleb przed erozją wodną. W lasach Skarbu Państwa
działalność gospodarczą regulują plany urządzania lasów, natomiast w przypadku lasów nie
stanowiących własność Skarbu Państwa uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacja
lasów. Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych w powiecie ostrowieckim powinny
być zgodne z zasadami i kryteriami zawartymi w „Wojewódzkim programie zwiększania
lesistości na lata 2000 – 2020”.

Tabela 7. Struktura powierzchniowa gatunków panujących

Gatunek

Udział %

Sosna (So)

88,1%

Dąb (Db)

7%

Brzoza (Brz)

1,7%

Buk (Bk)

0,9%

Modrzew (Md)

0,7%

pozostałe

1,6%

Tabela 8. Udział poszczególnych typów siedliskowych w strukturze lasów powiatu ostrowieckiego

Typ siedliskowy

Udział %

Las mieszany świeży (LMśw)

48,6

Las mieszany wilgotny (LMw)

0,4

Las mieszany wyżynny (Lmwyż)

3,9

Las świeży (Lśw)

15,6

Ols (Ol)

0,3

Las wilgotny (Lw)

0,2

Ols jesionowy (OIJ)

0,3

Las wyżynny (Lwyż)

2,1

Bór suchy (Bs)

0

Bór świeży (Bśw)

4,4

Bór mieszany świeży (BMśw)

23,7

Bór mieszany wyżynny (BMwyż)

0

Bór mieszany wilgotny (BMw)

0,5

91

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
3.5.1 Zagrożenia lasów
Gospodarka leśna od dawna miała do czynienia z zakłóceniami cyklu produkcji:
masowe pojawianie się szkodników owadzich, często o rozmiarach gwałtownych gradacji,
występowanie chorób grzybowych (trwałe i na dużych obszarach, niekiedy masowe) oraz
szkody klimatyczne i klęski żywiołowe – wiatrołomy, śniegołomy, susze, mrozy.
Skutki największej w historii europejskiego leśnictwa gradacji szkodnika, motyla brudnicy
mniszki z lat 1978–1984, która objęła około jedną trzecią lasów w Polsce – trwają do dzisiaj.
Podobnie groźne było masowe wystąpienie wskaźnicy modrzewianeczki w świerczynach
sudeckich i zwójek jodłowych w Górach Świętokrzyskich. Zagrożeniem w 1991 r. były
masowo występujące boreczniki, strzygonia choinówka, poproch cetyniak i osnuja
gwiaździsta, w uprawach zaś szeliniak i zakorki. Szczególnie groźne w sytuacji zakłóceń
procesów ekologicznych są tzw. szkodniki wtórne, owady "dobijające" drzewa osłabione
(cetyńce, korniki, przypłaszczki), które w dużym stopniu decydują o ilości drzew martwych w
lesie (tzw. posusz). W obecnej sytuacji głównym problemem, szczególnie młodych drzew i
upraw wydają się być larwy chrabąszcza majowego. W latach 1981–1990 z lasów usunięto
ok. 98,8 mln m3 drzew martwych. Stanowi to dziesięciokrotnie więcej niż powinno wynikać
z naturalnego procesu wydzielania się posuszu, tzn. zamierania drzew w wyniku konkurencji i
różnicowania się struktury drzewostanu.
Głównymi zagrożeniami dla powierzchni lasów stanowią zagrożenia związane z
zanieczyszczeniem środowiska oraz pożary. Na stan zdrowotny lasów silny wpływ wywierają
grzyby chorobotwórcze, w tym zwłaszcza choroby systemów korzeniowych, występujące na
ok. 400 tysiącach hektarów. Coraz więcej uszkodzeń powodują również choroby liści i igieł
oraz choroby pędów. Zagrożeniem dla upraw i młodych drzewostanów stają się coraz częściej
zwierzęta łowne, naturalny przecież komponent leśnych biocenoz. Należy sądzić, że na wielu
obszarach lasów w Polsce, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju tworzy się nowa
kategoria zagrożenia pożarowego, będąca wynikiem jednoczesnego występowania, co
najmniej trzech wzajemnie wspierających się zjawisk: długotrwałej suszy (być może w
związku z globalnymi zmianami klimatu), skutków zanieczyszczenia powietrza (zamieranie
drzew, przerzedzenie drzewostanów, bujny wzrost traw, a zatem nagromadzenie dużej ilości
łatwopalnego materiału) oraz zwiększonego natężenia transportu i ruchu rekreacyjnoturystycznego w lasach. Z powyższego wynika, że pozytywne zmiany, jakie zanotowano w
polskim leśnictwie, jak np. wzrost lesistości, udziału gatunków liściastych, zasobów
drzewnych, średniej zasobności, podwyższenie przeciętnego wieku oraz pozytywne zmiany w
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użytkowaniu lasów – nie zahamowały zjawisk degradacyjnych. Na stan lasów wpływają
coraz bardziej zjawiska rozgrywające się poza lasem i poza leśnictwem. Pojawiły się nowe
źródła zagrożeń niezależne od stopnia deformacji ekologicznych i metod gospodarki leśnej.
Są to przemysłowe zanieczyszczenia powietrza i gleby, deficyt i skażenie wód, zmiany
klimatyczne

o

charakterze

globalnym,

uszkodzenie

warstwy

ozonowej,

skażenie

radiologiczne. Zagrożenia te, zwłaszcza skażenie atmosfery (głównie dwutlenkiem siarki i
tlenkami azotu) zdominowały dotychczasowe niebezpieczeństwa i na nowo kształtują
sytuację zdrowotną lasów. Uruchamiają zjawiska o nieznanym jeszcze zasięgu, charakterze i
skali oddziaływania. Wiadomo już jednak z całą pewnością, że mamy do czynienia z
uszkodzeniami

podstawowych

funkcji

życiowych

drzew:

fotosyntezy,

oddychania,

transpiracji, pobierania pokarmów przez korzenie i mechanizmu ich transportu. Uszkadzana
jest zatem samożywność roślin – producentów, czyli proces, który uruchamia funkcjonowanie
całej przyrody. Następstwem jest zahamowanie przyrostów, karłowacenie lub zamieranie
drzew, zanik niektórych bardziej wrażliwych gatunków runa, zanik towarzyszącej im fauny i
korzystnych dla zdrowia lasu mikroorganizmów, głębokie zmiany glebowe. Następuje
uproszczenie

składów

gatunkowych,

przerwanie

powiązań

pokarmowych

między

poszczególnymi grupami organizmów i zanik funkcji regulacyjnych biocenoz leśnych.
Bezpośrednie skutki uszkodzenia lasu przez silne żery owadów, pożary czy wiatry –
widoczne są natychmiast. Ale nie one w istocie określają rzeczywiste znaczenie tych zjawisk.
Skutki pośrednie trwają dziesiątki lat i ujawniają się w postaci zmian, które niełatwo
przypisać pierwotnym, rzeczywistym przyczynom. Stąd diagnozowanie stanu zdrowotnego
lasu jest niezwykle trudne: naturalne wahania stanu fizjologicznego drzew i towarzyszące im
zmiany mogą być oceniane jako stany chorobowe, zaś początek rzeczywistej choroby może
ujawnić się poprawą wyglądu zewnętrznego lub nawet zwiększonym przyrostem (np. w
wyniku "nawożenia" związkami azotu z powietrza).
Stopień komplikacji oceny stanu lasów wzrósł niepomiernie odkąd na lasy zaczęły
wpływać czynniki, których działanie jest przeciwstawne: wzrost stężenia SO2 degraduje
fotosyntezę, natomiast wzrost stężenia CO2 wzmaga ją; wzrost ilości tlenków azotu jest
"nawożeniem" z powietrza, ale również – w wyniku procesów fotoutleniania – źródłem
szkodliwego ozonu. Część lasów jest silnie przerzedzona, czego miarą jest tzw. wskaźnik
zadrzewienia, który dla około 20% lasów w Polsce wynosi poniżej 0,6, podczas gdy
prawidłowy wskaźnik powinien być bliski 1,0. Spadek liczby drzew na jednostkę powierzchni
leśnej z powodu zamierania drzew najsłabszych jest przyczyną rozluźnienia zwarcia koron –
prawie połowa lasów charakteryzuje się zwarciem luźnym lub przerywanym. Oznacza to brak
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ochronnego sklepienia koron, co udostępnia wnętrze lasów oddziaływaniu różnych
czynników zewnętrznych. Rozrzedzenie drzewostanów prowadzi do zasadniczych zmian
podstawowych parametrów fizycznych środowiska leśnego – warunków świetlnych,
wilgotnościowych, cieplnych, zawartości w glebie i dostępności elementów odżywczych,
pierwiastków i związków toksycznych. Zmienia się mikroklimat lasu i warunki troficzne. W
konsekwencji następują zmiany kierunku sukcesji ekologicznej, a niekiedy – po ustąpieniu
drzew w wyniku ich zamierania – cofnięcie się sukcesji do stadium jednorocznych chwastów
i krótkotrwałych traw. Wzrost zagrożenia lasów i wzrost znaczenia ich różnorodnych funkcji
wymuszają podjęcie niezbędnych działań mających na celu:
 zapewnienie trwałości lasów,
 powiększenie zasobów leśnych i ciągłości ich wykorzystywania,
 polepszenie stanu zdrowotności i ich kompleksową ochronę,
 restytucję i ich rehabilitację poprzez przebudowę drzewostanów,
 regenerację zdewastowanych i zaniedbanych drzewostanów,
 ochronę zasobów glebowych i wodnych,
 reorganizację zarządzania lasami z modelu surowcowego na proekologiczny,
 uregulowanie stanu zwierzyny do poziomu niezagrażającego celom hodowli na
obszarach leśnych,
 uregulowanie i ukierunkowanie rekreacji i turystyki,
 zwiększenie prawnej ochrony wszystkich gruntów leśnych
3.6 Klimat akustyczny
Hałas

stanowi

jedną

z

najpowszechniejszych

uciążliwości

o

charakterze

cywilizacyjnym z jaką stykają się ludzie, głównie mieszkańcy w aglomeracjach miejskich ale
również wsi położonych w pobliżu uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. Szkodliwość i
uciążliwość hałasu zależy od szeregu parametrów charakteryzujących hałas (m.in. od jego
natężenia, częstotliwości i długotrwałości działania), jak i od indywidualnych cech odbiorcy
hałasu (m.in. stanu zdrowia, wieku). Hałas stanowi oprócz czynnika stresotwórczego realne
zagrożenie chorobami a nawet utratą słuchu. W zależności od źródła hałasu rozróżnia się
dwie podstawowe kategorie hałasu, tj. hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) i
hałas przemysłowy. Kryteria oceny, zróżnicowane w zależności od rodzaju terenu, rodzaju
obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy są
określone:
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 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 1109)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podstawowym poziomem oceny klimatu
akustycznego jest powiat a odpowiedzialnym za dokonywanie ocen w formie map
akustycznych opracowywanych i aktualizowanych w cyklach pięcioletnich jest Starosta.
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:
 aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. W skład powiatu ostrowieckiego
nie wchodzą aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców w związku z powyższym nie
jest objęty obowiązkiem wykonania oceny akustycznej,
 terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów może powodować
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni
dokonać oceny akustycznej dla dróg po których przejeżdża ponad 6 000 000 pojazdów
rocznie i linii kolejowych po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów rocznie. Od 1
stycznia 2011 r. ilość ta zmniejsza się do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000 w
przypadku linii kolejowych.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez:
 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany. - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1232.).
System przeciwdziałania niszczeniu środowiska przez hałas zawiera w sobie kilka
kierunków. Pierwszym jest działalność w zakresie przyrodniczo - medycznym. Obejmuje ona
przede wszystkim:
 przeprowadzanie badań w środowisku przyrodniczym i lokalizowanie niekorzystnych
zmian w nim zachodzących
 analiza poziomu hałasu w miejscu pracy człowieka oraz w środowisku jego życia
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 rejestracja zniszczeń zachodzących pod wpływem hałasu również w obrębie ludzkiego
zdrowia i opracowywanie metod regeneracji tych zniszczeń.

Przekroczenie

Norma

Przekroczenie

10

4

72,6

60

12,6 65,3

50

15,3

20

4

70,1

60

10,1 62,9

50

12,9

Wynik

Norma

Pkt. 2
ul. Sandomierska 26A
tereny mieszkaniowo usługowe

26.06.2009
02.07.2009
17.09.2009
21.09.2009
26.06.2009
02.07.2009
17.09.2009
21.09.2009

Poziom dźwięku A w [dB] wyrażone
wskaźnikami
LDWN
LN

Wynik

Pkt. 1
ul. Sandomierska 26A
tereny mieszkaniowo usługowe

Data
pomiarów

Wysokość punktu
pomiaru [m]

Rejon badań

Odległość od krawędzi
jezdni [m]

Tabela 9. Wyniki pomiarów i ocena hałasu drogowego w roku 2009

Kolejny kierunek to działalności w zakresie gospodarki przestrzennej. Jego zadaniem
jest odpowiednie planowanie rozwoju miast, osiedli oraz przemysłu. Przy optymalnym
planowaniu bierze się pod uwagę rozmieszczenie źródeł zagrożenia hałasem oraz konieczność
lokalizacji stref ochronnych. Natomiast trzeci z kierunków przeciwdziałania negatywnemu
wpływowi hałasu na środowisko to działania w zakresie badań ekonomicznych i prawnej
ochrony środowiska. Działalność ta obejmuje ocenę wartości zasobów przyrody na danym
terenie oraz ocenę kosztów ochrony tego środowiska i ustalenie przepisów prawnych
dotyczących tej ochrony. Istotnym przekrojem klasyfikacyjnym jest podział ze względu na
środowisko, w którym hałas występuje.
Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy powstaje w wyniku poruszania się pojazdu (odgłosy pracy silnika,
układu wydechowego i napędowego) i na styku opony z nawierzchnią drogową. Opony o
asymetrycznej rzeźbie bieżnika, wąskie rowki boczne, nowoczesne i ciche silniki oraz układy
wydechowe składające się z kilku tłumików, powodują, że dla pojazdów osobowych przy
prędkości powyżej 55 km/h, a dla pojazdów ciężarowych dla prędkości powyżej 70 km/h,
głównym źródłem hałasu jest zjawisko zachodzące pomiędzy oponą a nawierzchnią.
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Czynnikiem wzmagającym jego poziom może być stan nawierzchni oraz jej wilgotność.
Niektóre nawierzchnie, ze względu na zastosowanie zwartych materiałów, generują bardzo
duży hałas toczenia na styku opony z drogą. Taki hałas powstaje na skutek zasysania
powietrza przez bieżnik opony, sprężenia i uwolnienia. Poziom hałasu drogowego jest
uzależniony od takich czynników, jak: natężenie ruchu, udział pojazdów hałaśliwych
(samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje, motocykle), płynność ruchu, pochylenie drogi.

Rysunek 11. Podział hałasu ze względu na środowisko, w którym występuje.

Przez teren powiatu ostrowieckiego przebiegają :
 droga krajowa nr 9 ,
 drogi wojewódzkie nr 751, nr 745, nr 755
 drogi powiatowe i gminne o długości niemal 1000 km

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu drogowego wzdłuż dróg
montowane są ekrany akustyczne. Przez teren powiatu przebiega również linia kolejowa
Rozwadów – Skarżysko Kamienna. Hałas generowany przez ruch taboru kolejowego stanowi
uciążliwość dla mieszkańców terenów odległych nawet o 1 km. Największa uciążliwość
akustyczna występuje w pasie 300 m od linii kolejowej. Na ograniczenie zagrożenia hałasem
spowodowanym transportem kolejowym wpływa odpowiednie zagospodarowanie terenu
wzdłuż magistrali (nasypy ziemne, zalesienia).
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Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy emitowany jest przez źródła znajdujące się na terenie zakładów
przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych. Źródłami hałasu przemysłowego są
maszyny i urządzenia przemysłowe, procesy technologiczne, a także różnego rodzaju
instalacje oraz transport wewnątrzzakładowy.
Zmechanizowany przemysł stwarza najbardziej poważne i wielkiej skali problemy,
poddając znaczną część populacji na potencjalnie niebezpieczne poziomy hałasu. Najwyższe
poziomy hałasu powodują zwykle przepływy gazu z dużą prędkością (np. wentylatory,
zawory ciśnienia pary) lub procesy związane z uderzeniami (np. tłoczenie, nitowanie, praca
młotów pneumatycznych). Cechy hałasu przemysłowego różnią się istotnie w zależności od
właściwości maszyny: maszyny typu obrotowego i tłokowego generują dźwięk, którym
dominują składniki cykliczne, sprzęt pneumatyczny wytwarza najczęściej dźwięki
przypadkowe szerokopasmowe.
W rejonach przemysłowych hałas z reguły pochodzi z ogromnej ilości różnorodnych
źródeł, spośród których wiele wytwarza hałas o złożonej strukturze. Hałas ten ma charakter
lokalny a Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi coroczne
kontrole w zakresie ochrony przed hałasem przemysłowym emitowanym do środowiska.
3.7 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące
Promieniowaniem elektromagnetycznym nazywamy emisję zaburzenia energetycznego
wywołanego przepływem prądu elektrycznego lub zmianą ładunków w źródle. Zaburzenie
polega na fakcie, że zmiana pola magnetycznego (elektrycznego) z określoną częstotliwością,
wywołuje zmianę z tą samą częstotliwością pola elektrycznego (magnetycznego).
Promieniowanie niejonizujące obejmuje pola elektromagnetyczne w zakresie od 0 do 300
GHz. Powyżej 300 GHz następuje już jonizacja atomów oraz cząsteczek (promieniowanie X
oraz gamma) i pola elektromagnetyczne z tego zakresu nazywamy promieniowaniem
jonizującym.
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Mapa 6. Punkty pomiarowe w monitoringu PEM w 2011r.

Zjawisko elektromagnetyczne opisujemy podając natężenie pola elektrycznego,
natężenie pola magnetycznego, częstotliwość drgań lub gęstość mocy. W chwili obecnej
sztuczne

promieniowanie

elektromagnetyczne

jest

największym

energetycznym

zanieczyszczeniem na Ziemi. O kilka rzędów wielkości przekracza tło naturalne i nie ma
takiego miejsca, gdzie by nie występowało. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie
(każda instalacja), w którym następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne w tym linie
wysokiego napięcia, stacje radiowe i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii
komórkowej,

radiotelefony,

CB-radio,

urządzenia

radiowo-nawigacyjne,

urządzenia

elektryczne wykorzystywane w domu, itp.
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Tabela 10. Wyniki pomiarów PEM za rok 2011 zakres mierzonych częstotliwości 0,1-3000 MHz

Lp Miejscowość

Położenie punktu
pomiarowego

Ludwików
1. Ostrowiec Św. ul. Śliska 16, obok
bloku i placu zabaw
Denków
2. Ostrowiec Św. Rynek Demkowski
Henryków
ul. Grabowiecka
3. Ostrowiec Św. skwer naprzeciw
przedszkola
Kolonia Robotnicza
ul. Kolonia
4. Ostrowiec Św. Robotnicza
obok przystanku
MPK
Park Miejski
Al. 3-go Maja
5. Ostrowiec Św. alejka przed
skateparkiem
Skrzyżowanie ul.
Słowackiego i
6. Kunów
Langiewicza obok
budynku 5a

Współrzędne
geograficzne

Średnia arytm.
z uśrednionych
Średnia
arytmie.
wartości
zmierzonych Niepewność natężeń PEM
pomiarów
wartości
dla danego
obszaru
skutecznych
natężeń PEM
usytuowania
województwa
V/m
± V/m
V/m

N 50o55'29,22”
E 21o23'36,18”

0,001

0,000

N 50o55'50,82”
E 21o25'16,62”

0,197

0,031

N 50o57'27,06”
E 21o22'06,42”

0,221

0,035

N 50o57'24,24”
E 21o22'25,08”

0,007

0,001

N 50o56'12,84”
E 21o22'59,82”

0,747

0,136

N 50o57'48,72”
E 21o16'56,52”

0,032

0,005

0,313

0,186

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:
 w paśmie 50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych
 w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych,
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział mają stacje bazowe telefonii
komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa
służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do
komunikacji między stacjami bazowymi).
Ocena stanu poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w
środowisku przede wszystkim dotyczy pól emitowanych przez obiekty radiokomunikacyjne,
takie jak stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowych.
Pola

elektromagnetyczne

(PEM)

są

to

pola

elektryczne,

magnetyczne

oraz

elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz (zgodnie z art. 3, ust.
18, ustawy Prawo ochrony środowiska).
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Badania poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone są na podstawie
dokonywanych pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w
przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w punktach pomiarowych i z
częstotliwością wykonywania pomiarów określoną w Rozporządzeniu MŚ w sprawie zakresu
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku z 12 listopada 2007 roku.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.) określa
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla:
 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 miejsc dostępnych dla ludności,
 zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry
 fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko;
 metody

sprawdzania

dotrzymania

dopuszczalnych

poziomów

pól

dotrzymania

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych;
 metody

wyznaczania

elektromagnetycznych
Oceny i prognozy zmian poziomu zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi w
środowisku, zarówno w skali kraju jak i w skali poszczególnych województw, będą
formułowane w oparciu o wyniki badań poziomów PEM w środowisku, w powiązaniu z
informacją o dynamice zmian. Na terenie każdego z województw (zgodnie z powyższym
rozporządzeniem) pomiary wykonywane są w punktach pomiarowych, w trzyletnim cyklu
pomiarowym, dla trzech typów terenów dostępnych dla ludności:
 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców
 przekraczającej 50 tys.,
 w pozostałych miastach,
 na terenach wiejskich.
Podstawowym założeniem dokonywanych obserwacji jest ochrona ludności przed wzrostem
poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości dopuszczalne.
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Tabela 11. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudową
mieszkaniową.

Wielkość fizyczna
Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego
50 Hz

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość
mocy

1 kV/m

60 A/m

-

Tabela 12. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności.

Wielkość fizyczna
Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość
mocy

10 kV/m

2500 A/m

-

od 0 Hz do 0,5 Hz

-

2500 A/m

-

od 0,5 Hz do 50 Hz

10 kV/m

60 A/m

-

od 0,05 kHz do 1k Hz

-

3/f A/m

-

od 0,001 Hz do 3 MHz

20 V/m

3 A/m

-

od 3 MHz do 300 MHz

7 V/m

-

-

od 300 MHz do 300 GHz

7 V/m

-

0,1 W/m2

Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego
0 Hz

W żadnym punkcie pomiarowym na terenie powiatu ostrowieckiego nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych, określonej
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883), zgodnie z którym
dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych dla ludności, w zakresie częstotliwości
PEM od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m (składowa elektryczna).
Porównanie średnich arytmetycznych zmierzonych poziomów elektromagnetycznych,
które występowały na terenie województwa świętokrzyskiego w ciągu 3-letniego cyklu
pomiarowego, w latach 2008-2010, pokazuje, że średnie poziomy pól elektromagnetycznych,
dla poszczególnych obszarów, wykazują tendencję malejącą.
3.8 Gospodarka odpadami
Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne.
Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej
infrastruktury,

ograniczenia

składowania

odpadów

komunalnych

oraz

zwiększenia
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pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego
zdecydowano, że reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej
znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych. W dniu 1 lipca 2011 r. została
uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich
zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system
zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej
społeczności,

powinien

być

również

odpowiedzialny

za

odebranie

i

właściwe

zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina
ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Ustawodawca, dzięki przepisom
przejściowym wskazał kolejność wprowadzania poszczególnych etapów nowego systemu.
Powstawanie odpadów to coraz poważniejszy problem w skali światowej ze względu
na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz
szybszy postęp technologiczny, który powoduje coraz krótszą „długość życia” niektórych
grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. W Polsce unieszkodliwianie
odpadów odbywa się głównie poprzez składowanie - sposób najmniej korzystny dla
środowiska, podczas gdy w innych krajach z odpadów produkowana jest energia (np. w
Szwecji), która następnie jest wykorzystywana chociażby do ogrzewania domów. Ze względu
na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne. Osobną
grupę stanowią odpady z rolnictwa i hodowli, w znacznej części wykorzystywane ponownie,
a częściowo wymagające unieszkodliwienia ze względu na poważne zagrożenie dla gleb oraz
wód gruntowych. Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy :
1. zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego
oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i
po zakończeniu ich użytkowania
2. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku;
3. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.
Istotnym dla Polski problemem jest zapewnienie, wynikających ze zobowiązań
unijnych odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
poprzez tworzenie sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku recyklingu i odzysku niektórych grup
odpadów jest niemożliwie do osiągnięcia bez wstępnej segregacji odpadów na poziomie
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zwykłego obywatela. Coraz ważniejszą rolę w tym względzie odgrywa szerzenie
świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Jednym z najtrudniejszych problemów
gospodarki odpadami wymagającym przełamanie oporu społeczności lokalnych jest budowa
nowych składowisk odpadów oraz budowa spalarni odpadów. Coraz poważniejszym
zagadnieniem zarówno w skali europejskiej jak i światowej jest transgraniczne
przemieszczanie

odpadów,

a

w

szczególności

wypracowanie

procedur

prawnych

zapobiegających niekorzystnym aspektom tego zjawiska, w tym degradacji środowiska
naturalnego w państwach uboższych.
Dla osiągnięcia celów założonych w obecnej Polityce Ekologicznej Państwa oraz
realizacji podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami a także stworzenia w kraju
zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są
plany gospodarki odpadami. Plany te określają: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, 2)
prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 3) działania zmierzające do poprawy
sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 4) instrumenty finansowe służące realizacji
zamierzonych celów, 5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. Na
szczeblu centralnym przyjęty został uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010
r. w sprawie "Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014") Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami. Plany uchwalane na szczeblach wojewódzkich winny uwzględniać ustalenia
planów szczebla wyższego. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż
co 4 lata. Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej określającym zasady
postępowania z odpadami jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z
dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz.
L 312 z 22.11.2008, str. 3). Głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki
odpadami jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Ustawa określa zasady
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Podstawowe znaczenie ma
zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
Specyficzne zagadnienia gospodarki odpadami regulują ustawy:
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
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 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
Tabela 13. Funkcjonowanie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów w 2010 r. (PGO woj.
świętokrzyskiego)

Nazwa
RZZO i
jego
lokalizacja

RZZO
Janik,
RZZO
Janik, gm.
Kunów

Nazwa
instalacji lub
urządzenia
wchodzącego
w skład
RZZO
Składowisko
odpadów
Urządzenia do
odzysku
odpadów
(rozdrabniacz
walcowy i
przesiewacz
bębnowy)
Kompostownia
odpadów

Nazwa
zarządzającego
instalacją lub
urządzeniem

Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów „Janik”
Sp. z o.o., Janik,
ul. Borowska 1,
27-415 Kunów

Lokalizacja
Moc
instalacji przerobowa
lub
[Mg/rok] 1)
urządzenia

Janik, ul.
Borowska
1, 27-415
Kunów

Zrealizowane
potrzeby
inwestycyjne

124 856

Składowisko

35 000

Urządzenia do
odzysku
odpadów „przesiewacz
bębnowy,
rozdrabniacz”

2 500

Kompostownia

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie
ostrowieckim jest ich składowanie. Składowiskiem, na którym deponowane są odpady z
poszczególnych gmin powiatu jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
„Janik” zlokalizowane w gminie Kunów. Właścicielem składowiska jest

Zakład

Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Jest to spółka, w której posiada udziały 5
gmin. Są to gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Waśniów, Łagów (gmina
spoza powiatu ostrowieckiego). Składowisko znajduje się na terenie gminy Kunów przy
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drodze lokalnej łączącej wsie Wymysłów i Bór Kunowski. Składowisko otoczone jest lasami.
Składowisko znajduje się w bezpośredniej bliskości Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 420, pobliżu nie ma ujęcia wód. Składowisko „Janik” zostało w drodze administracyjnej
zobowiązane do dostosowania jego funkcjonowania do wymogów obowiązujących
przepisów, które wykonano do 28.12.2005 r. W ramach modernizacji składowiska „Janik”
dokonano przebudowy polegającej na:
 odgazowaniu części kwatery,
 wykonano 9 studni odgazowujących,
 wykonano doszczelnienie kwatery o powierzchni 1,6 ha
 zbudowaniu instalacji ujmujących gaz wysypiskowy.
Dużym problemem gospodarki odpadami na terenie powiatu ostrowieckiego są
powstające tzw. „dzikie wysypiska”. Dla przykładu w latach 2006-2007 na terenie powiatu
zinwentaryzowano 52 „dzikie wysypiska”.

Rysunek 12. Odpady niebezpieczne wytworzone na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego
(PGO woj. świętokrzyskiego)
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3.9 Poważne awarie przemysłowe
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493) określa zasady odpowiedzialności za
zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawy.

Mapa 7. Mapa zagrożeń na terenie powiatu ostrowieckiego (http://www.straz.ostrowiec.pl)

LEGENDA:
- nazwa miejscowości gminnej

T.K.M.N. - transport kolejowy materiałów

- zapora na zbiorniku wodnym
- stacja paliw płynnych w tym LPG - ilość w pobliżu

niebezpiecznych

T.D.M.N. - transport drogowy materiałów

- kierunek nurtu rzeki

niebezpiecznych
- kierunek transportu materiałów
niebezpiecznych

- Amoniak w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

- numer drogi

- Chlor w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji

- trasa kolei

- kategoria zagrożenia pożarowego
lasu ( I - najwyższa, III najniższa)

Zgodnie z tą ustawą za szkody odpowiada jej sprawca. Natomiast w przypadku, kiedy
nie można ustalić podmiotu korzystającego ze środowiska lub nie można wszcząć wobec
niego postępowania egzekucyjnego oraz wystąpiła konieczności natychmiastowego podjęcia
działań z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi działania zapobiegawcze
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podejmuje Wojewoda. Główny inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do
prowadzenia w formie elektronicznej rejestru szkód i zagrożeń. Poważne awarie mogą
wystąpić wskutek stacjonarnych procesów przemysłowych na terenie konkretnego zakładu a
także w dowolnym miejscu w trakcie magazynowani, transportu i przepakowywania. O
zakwalifikowaniu danego zakładu do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej decyduje rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej w tym
zakładzie (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2002 r., nr
58, poz. 535 zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. Dz. U. nr 30, poz. 208). Na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma zlokalizowanych
zakładów, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być sprawcami poważnych awarii.
Natomiast znajdują się 2 zakłady, które mogą stwarzać zagrożenie niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi poza swoim terenem. Są to:
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim (amoniak),
 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (chlor,
podchloryn sodu, kwas siarkowy, kwas solny).
Ważnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami na terenie powiatu ostrowieckiego jest
również transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych m. in. paliw płynnych. W
powiecie ostrowieckim nie przebiegają stałe trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Transport tych materiałów odbywa się po trasach wybranych każdorazowo przez
przewoźnika. Transportem drogowym (trasa Nr 9 i Nr 755) przewożone są materiały
niebezpieczne takie jak:
 propan – butan, alkohol etylowy, substancje ropopochodne (benzyna, oleje, gaz
propan - butan), amoniak, ładunki napędowe, proch bezdymny.
Trasą kolejową Rozwadów – Skarżysko Kamienna przewożone są:
 chlorek winylu, amoniak, chlor, tlenek winylu, kwas azotowy, siarkowodór,
substancje ropopochodne (etylina, olej napędowy, gaz propan – butan), akrylonitryl.
Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu
materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane
przez policję, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i
Inspekcji Ochrony Środowiska.
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Tab. 12. Jakość wód podziemnych w punktach sieci krajowej w powiecie ostrowieckim w roku 2010 (źródło GIOŚ) *JCWP – Jednolita Część Wód Podziemnych

Lp.

Numer
otworu

Miejscowość
gmina

1.

414

2.

415

3.

1011

4.

1151

5.

1910

6.

1911

7.

2040

8.

2327

Kurzacze-2
Kunów
Kurzacze-3
Kunów
Smyków
Ćmielów
Kurzacze-1
Kunów
Skarbka
Bałtów
Strupice
Waśniów
Krzemionki
Bodzechów
Ostrowiec
Św. miasto

JCWPd Stratygrafia

103
103
103
103
101
101
103
101

jura górna i
środkowa
jura
środkowa
jura górna
jura górna
jura górna i
czwartorzęd
trias dolny
jura górna
czwartorzęd

Głębokość do
stropu
Charakter
warstwy
punktu
wodonośnej
[m]
35,5
163
22,6
50
2
21
50
2,6

zwierciadło
napięte
zwierciadło
napięte
zwierciadło
napięte
zwierciadło
napięte
zwierciadło
swobodne
zwierciadło
napięte
zwierciadło
napięte
zwierciadło
swobodne

Klasa
jakości
wody w
punkcie

wskaźniki
w
granicach
stężeń III
klasy
jakości

III

Fe

III

Fe

III

K

III

Fe

wskaźniki
w
granicach
stężeń IV
klasy
jakości

wskaźniki
w
granicach
stężeń V
klasy
jakości

II
V

Mn, Fe
HCO3,

IV
II

Cd
Zn

Mn, Fe, O2
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3.10 Wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie powiatu ostrowieckiego można wyróżnić dwa główne zbiorniki wód
podziemnych, ich dokładny opis znajduje się we wcześniejszych rozdziałach niniejszego
dokumentu. Na terenie powiatu ostrowieckiego GZWP i UZWP nie posiadają izolacji z
gruntów spoistych (gliny, iły) bądź izolacja ta ma małą miąższość i nie zabezpiecza przed
przenikaniem zanieczyszczeń, dlatego też wody podziemne narażone są na przedostawanie się
zanieczyszczeń z powierzchni.

Mapa 8. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie powiatu ostrowieckiego

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Ostrowca Św. jest ujęcie głębinowe w
„Kątach Denkowskich”. Woda jest bardzo dobrej jakości - pod względem fizykochemicznym
i bakteriologicznym nie tylko spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, ale niejednokrotnie znacznie wykracza poza te wymagania.
Dorzecze Kamiennej położone w obrębie województwa stanowi aż 99% całkowitej jej
powierzchni i wynosi blisko 2000 km2. Posiada ono wydłużony równoleżnikowo kształt z
kierunkiem odwodnienia na wschód i wyraźnie rozbudowaną część prawostronną. Wszystkie
większe cieki odwadniają północny skłon Gór Świętokrzyskich. Najdłuższymi są: Świślina i
Kamionka. Rzeka Kamienna odegrała ważną rolę w rozwoju północno-wschodniej części
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regionu świętokrzyskiego. Tu lokalizowały się pierwsze formy osadnictwa i rozwinął się
przemysł. Kamienna stała się osią Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Staszicowski
plan zakładał wykorzystanie wód Kamiennej do celów gospodarczych, stąd konieczne było
m.in. jej uregulowanie oraz budowa zbiorników retencyjnych. Działania te rozpoczęto jednak
dopiero pod koniec XIX w. Kamienna tylko na długości 7,5 km płynie poza granicami
województwa świętokrzyskiego (źródłowy i ujściowy odcinek). W odcinku źródłowym jej
dolina jej jest wąska – w przeszłości podmokła – obecnie osuszona rowami melioracyjnymi.
Rzeka meandruje. Na odcinku do Skarżyska przyjmuje tylko dwa większe cieki: Kuźniczkę i
Kobylankę. W Skarżysku przyjmuje dwa lewostronne dopływy: Bernatke i Oleśnicę (słabo
zaznaczająca się dolina pokryta gęstą siecią rowów melioracyjnych) oraz prawostronny –
Kamionkę. Na odcinku od Skarżyska do Kunowa, do uregulowanej Kamiennej uchodzi kilka
stosunkowo krótkich cieków. Najdłuższym jest lewostronny - Lubianka, która z dopływem –
Szczebrzą posiada zlewnię o powierzchni 55 km2. W Kunowie Kamienną zasila Świślina,
mająca obszarowo największą zlewnię w dorzeczu – 414 km2. W zlewni górnej Świśliny
ukształtowała się gęsta sieć cieków stałych, których źródłowe odcinki (w Paśmie Głównym i
Jeleniowskim) są równoległe i nie mają bocznego zasilania. Spadek początkowych odcinków
potoków jest tu duży i przekracza 100 promili.
Tabela 14. Klasa jakości wód w punktach pomiarowych na terenie powiatu ostrowieckiego
km
Klasa
Potencjał
Wskaźniki decydujące o klasie jakości
Lp.
Punkt pomiarowy
biegu
elementów
ekologiczny
wody
rzeki biologicznych
Kamienna - Kamienna
Temperatura, Zawiesina ogólna, Tlen
od Zb. Brody Iłżeckie
IV
67,7
słaby
1
rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, OWO,
do Świśliny – Nietulisko
ChZT-Cr, Przewodność w 20o, Substancje
rozpuszcz., Siarczany, Chlorki, Wapń,
Kamienna - Kamienna
Magnez, Odczyn pH, Azot amonowy, Azot
od Świśliny do
IV
48
słaby
2
Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot ogólny,
Przepaści - Krasków
Fosfor, Kadm i jego związki, Ołów i jego
związki, Nikiel i jego związki,
Kamionka - Ostrowiec
Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten,
IV
0,5
słaby
3 Świętokrzyski
Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)terylen,
Indeno(1,2,3-cd)piren, Trichloroetylen
Świślina - od
(TRI), Tetrachloroetylen (PER), Chrom
Pokrzywianki do ujścia
ogólny, Cynk, Miedź, Węglowodory
0,5
4
–Nietulisko
ropopochodne indeks olejowy

Na brzegach potoków można obserwować odpływ śródpokrywowy. Ze szczelin,
między blokami skalnymi wydobywa się pod ciśnieniem woda i obficie zasila strumienie.
Poniżej odcinków źródłowych, spadki stoków są zmienne i zależą w dużym stopniu od cech
litologicznych podłoża. U podnóży wzniesień, cieki płyną już w stosunkowo szerokich
dolinach, o płaskim lub nieckowatym dnie. Formują one Pokrzywiankę (IV rząd) –
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największy prawy dopływ Świśliny. Cechą charakterystyczną jej zlewni jest znaczna
asymetria sieci rzecznej. Największe są prawe dopływy, tj.: Słupianka i Dobruchna.
Słupianka płynie przełomem między Górami Jeleniowską i Kobylą. Przełom ten stanowi dużą
osobliwość krajobrazową bowiem rzeka wykorzystała tutaj przesuwczy uskok między
Pasmem Łysogór, a Pasmem Jeleniowskim. Na odcinku od Kunowa aż po ujście do Wisły
lewą stronę zlewni Kamiennej cechuje wybitne ubóstwo wód powierzchniowych. Jej koryto
nie otrzymuje stąd żadnego naturalnego, stałego dopływu. Znaczną powierzchnię zlewni
tworzy jedynie Wolanka, jednak na kilka kilometrów przed ujściem do Kamiennej woda z jej
koryta zanika w dolinie wyciętej w wapieniach jurajskich (poniżej wsi Trzemcha Górna).
Największymi prawostronnymi dopływami rzeki Kamiennej w tym biegu są Kamionka o
powierzchni zlewni 87 km2 oraz Krzczonowianka (17 km długości, 127 km2 powierzchni
zlewni). Poniżej Ćmielowa koryto Kamiennej ma charakter naturalny. W Bałtowie tworzy
malowniczy przełom, po pokonaniu którego zwiększa szerokość doliny. W ujściowym
odcinku otrzymuje jeden ciek okresowy (Potoczek lub ciek od Tarłowa), który jednak ginie w
piaskach w odległości około 2 km przed ujściem do Kamiennej. W górnej części zlewni (do
Skarżyska) brak jest obszarowych obiektów z otwartym lustrem wody. Wraz z przyrostem
dorzecza Kamiennej pojawia się kilka zbiorników retencyjno-rekreacyjnych o łącznej
pojemności ok. 13 mln m3. Czynnikiem determinującym lokalizację zbiorników retencyjnych
były

warunki

geotechniczne,

terenowe

(odpowiednie

ukształtowanie

terenu,

hydrogeologiczne oraz możliwości hydrologiczne,

właściwe
tj.

warunki

zgromadzenie

odpowiedniej ilości wody spełniającej wymagania jakościowe). Największym ogniwem
systemu hydrotechnicznego Kamiennej jest zbiornik wodny „Brody Iłżeckie” w Brodach
Iłżeckich. Oddany do użytku w 1964 roku, posiada powierzchnię 261 ha i pojemność ponad 7
mln m3. Obecnie pełni on funkcję przeciwpowodziową i rekreacyjną. Mniejsze przepływowe
zbiorniki wodne istnieją w Starachowicach na Kamiennej („Jezioro” Pasternik - 48,7 ha) oraz
na Lubiance (34,2 ha), Kamionce w Rejowie (27,4 ha) i Suchedniowie (22,5 ha). Liczne są
małe zbiorniki związane z działalnością górniczą i przemysłową lub osadniki. Większe
obszary podmokłe występują jedynie w zlewniach Oleśnicy, Bernatki i Żarnówki (w jej
środkowym biegu). Zbiorniki wodne w zlewni Świśliny są niewielkie, ich powierzchnia nie
przekracza 4 ha. Niektóre stawy we wsiach służą jako zbiorniki przeciwpożarowe lub stawy
hodowlane. Woda ze Świśliny napełnia obecnie zbiornik wodny „Wióry” o docelowej
pojemności 16 mln m3. Obszar zlewni powyżej budowy został objęty w lipcu 2001 r.
katastrofalnymi opadami deszczu, w wyniku czego nastąpiło wezbranie rzeki i zniszczenie
grodzy II-etapu budowy zbiornika wodnego „Wióry”, pod osłoną której wykonywane były
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prace w wykopie pod galerię kontrolno-zastrzykową. W wyniku tej katastrofy powstała fala
powodziowa o wysokości prawie 8 m. Oprócz wielkich strat gospodarczych, powstałych w
wyniku tych opadów i powodzi, miały miejsce również duże zmiany w rzeźbie terenu
zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu budowanego zbiornika „Wióry”, a w dnie doliny
powstała facja osadów powodziowych o znacznej miąższości. Zaobserwowane skutki
zaistniałych procesów, wywołane tylko jednym epizodem opadowym wskazują, że żywotność
budowanego zbiornika wodnego w lessowej zlewni rzeki Świśliny będzie skrócona. Pozostałe
obiekty hydrograficzne w omawianej zlewni to stałe lub okresowe mokradła, obszarowo
niewielkie, zasilane przez wody opadowe, roztopowe lub podsiąkiem wód gruntowych.
Większość z tych obiektów położona jest na obszarze aluwialnych dolin rzecznych
porośniętych z reguły roślinnością trawiastą i wykorzystanych jako łąki lub pastwiska.

Rysunek 13. Zbiornik Wióry

Zarządcą wód powierzchniowych są:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, który administruje na terenie powiatu rzekami:
o

Kamienna o długości 138,3 km,

o

Świślina o długości 30,08 km,

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, który administruje na
terenie powiatu rzekami:


Uregulowane
o

Trębanówka o długości 8,79 km, Ćmielów

o

Ćmielówka o długości 5,7 km, Ćmielów

o

Wojciechówka o długości 2,15 km, Ćmielów

o

Podolanka o długości 2,0 km, Ćmielów
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o

Jędrzejówka o długości 3,4 km, Bodzechów

o

Ćmielówka o długości 1,75 km, Bodzechów

o

Dunaj o długości 1,8 km, Kunów

o

Modła o długości 2,2 km, Ostrowiec Świętokrzyski

o

Kamionka o długości 1,3 km, Ostrowiec Świętokrzyski

o

Nagorzanka o długości 6,3 km, Waśniów

o

Węgierka o długości 5,0 km, Waśniów

o

Ciek od Milejowic o długości 2,57 km, Waśniów

Nieuregulowane
o

Przepaść o długości 2,0 km, Ćmielów

o

Trębanówka długości 1,33 km, Ćmielów

o

Modła o długości 6,5 km, Bodzechów

o

Kamionka o długości 10,16 km, Bodzechów

o

Jędrzejówka o długości 3,7 km, Bodzechów

o

Węgierka o długości 4,7 km, Kunów

o

Modła o długości 0,8 km, Ostrowiec Świętokrzyski

o

Kamionka o długości 0,3 km, Ostrowiec Świętokrzyski

o

Nagorzanka o długości 4,16 km, Waśniów

o

Węgierka o długości 1,0 km, Waśniów

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, który administruje:
o

Kanał Młynówka o długości 2,6 km oraz

o

Struga Denkowska o długości 9 km,

o

Ciek Denkowski o długości 2,6 km

Tabela 15. Porównanie aktualnego stanu długości sieci wodociągowej ze stanem z poprzedniego POŚ

Gmina

Długość sieci wodociągowej [km]
Stan aktualny

Dane z poprzedniego POŚ

Ostrowiec Św.

223, 9

218, 8

Ćmielów

111, 3

107, 4

w tym miasto

27, 8

-

Kunów

119, 7

103

w tym miasto

19, 0

-

Bałtów

61, 7

61, 45

Bodzechów

185, 7

183, 31

Waśniów

171, 1

154, 03

Powiat

873, 4

827, 99
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Tabela 16. Porównanie aktualnego stanu długości sieci kanalizacyjnej ze stanem z poprzedniego POŚ

Długość sieci kanalizacyjnej [km]

Gmina

Stan aktualny

Dane z poprzedniego POŚ

Ostrowiec Św.

158,4

125,47

Ćmielów

22,6

6,14

w tym miasto

15,1

-

Kunów

26,2

11,6

w tym miasto

13,4

-

Bałtów

-

-

Bodzechów

29,7

7,62

Waśniów

3,1

3,16

Powiat

240,0

153,99

W ostatnich latach znacznie zmniejszył się pobór wód podziemnych do celów
produkcyjnych. W porównaniu do 2001 r. ilość ta zmniejszyła się nawet o 50% co jest
tendencją korzystną. Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są przede wszystkim
zanieczyszczenia przedostające się z powierzchni m. in. infiltrujące wody opadowe i
roztopowe z terenów rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych. Przecieki z
nieszczelnych

instalacji

kanalizacyjnych,

zbiorników

bezodpływowych,

odcieki

ze

składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, wycieki ze zbiorników i instalacji (np.
paliwowych), odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, wody opadowe z
kanalizacji deszczowej.
Tabela 17. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (GUS 2012)
ZUŻYCIE WODY NA POTRZEBY GOSPODARKI NARODOWEJ I LUDNOŚCI W 2011 R.
Eksploatacja
sieci
wodociągowej
w hm3

Przemysł
w%
ogółem

Rolnictwo
i
leśnictwo
w%
ogółem

Eksploatacja
sieci
wodociągowej
w % ogółem

Ogółem
w hm3

Przemysł
w hm3

Rolnictwo
i
leśnictwo
w hm3

Województwo

1358,4

1239,2

75,0

44,2

91,2

5,5

3,3

Podregion
Kielecki

45,1

4,4

10,2

30,4

9,8

22,7

67,5

Powiat
Ostrowiecki

53,4

1,7

-

3,7

30,8

-

69,2
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3.10.1 Zagrożenia wód
Działalność antropogeniczna prowadzona w obszarze zlewni odzwierciedla się w
stanie jakości wód powierzchniowych. Główne zagrożenia jakości wód związane są z
zapotrzebowaniem na wodę i tym samym nadmiernym poborem wód na cele bytowe i
gospodarcze oraz z odprowadzaniem zanieczyszczeń powstających w wyniku działalności
człowieka. Źródła zanieczyszczeń odprowadzanych do wód mogą być klasyfikowane w
zależności od intensywności użytkowania i zagospodarowania zlewni oraz sposobu transportu
do środowiska. Do najbardziej znaczących źródeł zanieczyszczeń należą źródła związane z
działalnością człowieka. Analizując zagrożenia stanu jakości wód, należy pamiętać również o
źródłach naturalnych, które przyczyniają się głównie do eutrofizacji wód. Ponadto, pod
względem sposobu wprowadzania ładunku do środowiska, wyróżnia się źródła punktowe i
obszarowe, jak również depozycję zanieczyszczeń z atmosfery. Istotnym zagrożeniem dla
środowiska wodnego są ścieki bytowo-gospodarcze, powstające na obszarach wiejskich,
nieodprowadzane siecią kanalizacyjną.
Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków reguluje
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub – w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
Tabela 18. Ścieki przemysłowe i komunalne oraz ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (GUS 2012)
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE ORAZ LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W 2011 R.
Ludność
Oczyszczane
Nieoczyszczane
korzystająca
Ścieki
z oczysz.
z podwyż.
odprowadzone
chemicznie i
razem
w
ścieków
Razem mechanicznie
usuwaniem
siecią
w
dam3 w dam3 w % ogółem biologicznie biogenów
w%
kanalizacyjną
w % ogółem
dam3
ludności
w % ogółem
w dam3
ogółem
Województwo

76538 56724

22,8

15,7

35,6

19814

19

51,1

Podregion
Kielecki

55089 42304

25,5

10,0

41,3

12785

-

60,6

Powiat
Ostrowiecki

3396

16,8

2,7

80,5

-

-

60,5

3396
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Gromadzenie ścieków w miejscu powstania wiąże się jednak z ryzykiem przedostania
się zanieczyszczeń do gleby i dalej do wód, stwarzając zagrożenie sanitarne oraz
zanieczyszczenia środowiska substancjami biogennymi powodującymi eutrofizację. Istotne
źródło zanieczyszczenia wód stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Do tej znaczącej grupy
zaliczają się zanieczyszczenia trafiające do środowiska wodnego z wodami opadowymi z
terenów

zurbanizowanych,

z

obszarów

nieposiadających

kanalizacji

miejskiej,

zanieczyszczenia będące skutkiem działalności rolniczej oraz z obszarów leśnych.
Zanieczyszczenia pochodzące z obszarów wiejskich związane są zarówno z działalnością
bytową człowieka, jak też produkcją rolną. Do głównych zanieczyszczeń pochodzących z
rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim substancje biogenne, czyli związki azotu i
fosforu, oraz w mniejszym stopniu pestycydy stosowane w ochronie upraw. Ponadto ścieki z
terenów rolniczych stanowią zagrożenie sanitarne. Do istotnych źródeł zanieczyszczeń należy
zaliczyć źródła związane z hodowlą zwierzęcą, takie jak niewłaściwie zabezpieczone pryzmy
obornika, nieszczelne zbiorniki na gnojówkę oraz zanieczyszczenia pochodzące z wybiegów
otwartych dla zwierząt. Obszarowe zanieczyszczenia związane są także z nadwyżkami
substancji biogennych w glebie, pochodzącymi z nawozów sztucznych i naturalnych,
niewykorzystanymi przez rośliny uprawne.
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Tabela 19. Projektowane zadania małej retencji przewidziane do realizacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Samorządy Gmin

Gmina

Powierzchnia
w ha

Nazwa zadania

1.

Rudka BałtowskaMaksymilianów

Kamienna

Bałtów

684,0

38,0

2.

Lemierze

Kamienna

Bałtów

576,0

32,0

3.

Chmielów

Kamienna

Bodzechów

465,0

31,0

Retencja
Rekreacja

Ćmielów

Przepaść
(Krzczonowianka)

Ćmielów

720,0

36,0

Retencja
Rekreacja

Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego

5.

Gutwin

Rów

Ostrowiec Św.

78,6

3,93

Rekreacja

Samorząd Gminy

6.

Bałtów-Rudka
Bałtowska

Kamienna

Bałtów

216,0

12,0

Retencja
Rekreacja

Samorząd Gminy

7.

Podgrodzie

Kamienna

Ćmielów

240,0

16,0

Retencja
Rekreacja

Samorząd Gminy

8.

Odbudowa zb.
Bukowska Góra

Dopływ spod
Bukowa

Kunów

20,0

1,0

Retencja
Rekreacja

Samorząd Gminy

9.

Rekultywacja
Piaskowni na
zbiornik
Kunów

Dunaj

Kunów

138,0

5,5

Retencja
Rekreacja

Samorząd Gminy

10.

Odbudowa zb.
Waśniów

Węgierka

Waśniów

32,0

3,0

Retencja
Rekreacja

Samorząd Gminy

4.

Ciek zasilający

Objętość
użyteczna w
tys. m3

Lp.

Przeznaczenie
Retencja
Rekreacja
Powodziowy +
MEW
Retencja
Rekreacja
Powodziowy +
MEW

Beneficjent
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego
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3.11 Energia odnawialna
Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się
procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla
tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby
uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako
niewyczerpalne. W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z
bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub
energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej
biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu
do

źródeł tradycyjnych (kopalnych),

bardziej przyjazne środowisku

naturalnemu.

Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki
na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji,
zwłaszcza gazów cieplarnianych. Celem strategicznym polityki energetycznej Polski jest
zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Dokonywać się to ma w taki
sposób, aby wykorzystanie poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii sprzyjało
konkurencji, promującej źródła najbardziej efektywne ekonomicznie, tak aby nie powodowało
to nadmiernego wzrostu cen energii u odbiorców. Rozwój wykorzystania odnawialnych
źródeł energii prowadzony jest w trzech obszarach:
 energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii,
 biokomponentów wykorzystywanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.
Główny mechanizm wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jakim jest
system tzw. zielonych certyfikatów, został określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 1059). Rozwiązanie to jest
mechanizmem rynkowym sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest
nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej
odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej.
Obok ww. wsparcia systemowego przewiduje się także bezpośrednie wsparcie finansowe dla
realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Wsparcie to będzie udzielane w
znacznym stopniu ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy to budowy nowych mocy w
zakresie OZE, budowy i rozbudowy sieci przesyłowych umożliwiających przyłączanie
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nowych jednostek wytwórczych, a także produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej.
Na inwestycje w OZE przeznaczane są także środki Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan
Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie
udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii
elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., Dokument określa ponadto
współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę
energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom
członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy
i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które
należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy
2009/28/WE. Dnia 27 lipca 2012 ogłoszona została trzecia wersja prawa o OZE, która
całościowo ma regulować sprawy związane z energetyką odnawialną w Polsce. Ustawa
wychodzi naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje Polskę do
większego wsparcia tej gałęzi przemysłu.
W Polsce najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni
wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z
generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką
prędkość, moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika
jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana
jest turbina. W Polsce najlepsze warunki wiatrowe panują na północnych krańcach kraju,
gdzie średnia roczna prędkość wiatru na wysokości ponad 50 m waha się od 5,5 do 7,5 m/s.
Najbardziej sprzyjające wykorzystaniu energii wiatru tereny to wyspa Uznam, wybrzeże
Bałtyku od Świnoujścia po Gdańsk, Pobrzeże Kaszubskie i Suwalszczyzna. Niekorzystne
warunki wiatrowe panują w prawie całej wyżynnej części kraju. Z tego min. wynika małe
zainteresowanie inwestorów terenami wchodzącymi w skład powiatu ostrowieckiego.
Budowa instalacji wiatrowych planowana jest jedynie na terenie gminy Ćmielów w
miejscowościach Drzenkowice i Wojnowice. Ważnym elementem, który winien być brany
pod uwagę przy lokalizacji wiatraków jest krajobraz oraz ich wpływ na populacje ptaków i
nietoperzy. Na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowane są 4 małe elektrownie wodne
(MEW) na rzece Kamiennej w Bałtowie o mocy 145 kW, w Ostrowcu Świętokrzyskim o
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mocy 94 kW i Chmielowie o mocy 65 kW oraz w Dołach Biskupich na rzece Świślinie o
łącznej mocy 400 kW.

121

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH
Cele ekologiczne Programu ochrony środowiska, przedstawiają najistotniejsze
działania po których realizacji, będzie można zanotować poprawę jakości określonego
elementu środowiska lub przynajmniej brak dalszego pogorszenia jego stanu.
Po przeanalizowaniu w poprzednich rozdziałach aktualnego stanu środowiska na
terenie powiatu ostrowieckiego, określono główne kierunki służące osiągnięciu konkretnych
celów ekologicznych oraz poszczególne zadania ekologiczne prowadzące do realizacji
określonych kierunków, a zarazem celów ekologicznych. Działania te charakteryzują się
ciągłością i powinny być zakończone dopiero po osiągnięciu założonego celu.
Cele i zadania ekologiczne są zgodne z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa
(uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku
2016”) oraz z założeniami obowiązującego aktualnie „Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015 ”.
Przedstawione cele, kierunki i zadania ekologiczne, określają plan działań powiatu
ostrowieckiego, zmierzających do poprawy jakości środowiska na jego terenie, które będą
realizowane równolegle w trzech podstawowych dziedzinach:
1.

Kierunki działań systemowych
 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
 Zarządzanie środowiskowe
 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
 Rozwój badań i postęp techniczny
 Odpowiedzialność za szkody w środowisku
 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

2.

Ochrona zasobów naturalnych
 Ochrona przyrody
 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 Ochrona powierzchni ziemi
 Gospodarowanie zasobami geologicznymi

3.

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
 Środowisko a zdrowie
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 Jakość powietrza
 Ochrona wód
 Gospodarka odpadami
 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
 Substancje chemiczne w środowisku
Biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska realne zagrożenia i możliwości rozwoju
powiatu, jako cel nadrzędny polityki ekologicznej powiatu ostrowieckiego przyjęto
kontynuacje podstawowego celu polityki ekologicznej powiatu:
„Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego życia oraz zrównoważony
rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które
równocześnie wspierają rozwój społeczno – gospodarczy”
Cel ten jako wartość nadrzędną wskazuje człowieka, jest to zgodne z założeniami
Polityki ekologicznej państwa i województwa. Bezpieczne i komfortowe życie mieszkańców
powiatu ostrowieckiego jest celem długookresowym Programu, u którego podstaw leży stan
środowiska. Cel ten zgodny jest również z misją sformułowaną w „Strategii zrównoważonego
rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku 2020”, która brzmi: Zintegrowany obszar
zrównoważonego rozwoju oparty na wysoko wykwalifikowanej kadrze i potencjale
społecznym mieszkańców powiatu w dziedzinach związanych z rozwojem przemysłu. Obszar
o wysokich walorach krajobrazowych i potencjale dziedzictwa kulturowego sprzyjających
rozwojowi różnorodnych form turystyki i rekreacji. Powiat z pełną infrastrukturą społeczną
stanowiącą warunki do bezpiecznego i komfortowego życia jego mieszkańców.
Program działań

niezbędnych

dla

realizacji

polityki

ekologicznej

powiatu

ostrowieckiego, w zakresie ochrony środowiska, powinien być osiągnięty poprzez realizację
celów i zadań prowadzących do osiągnięcia poprawy stanu obecnego dla poszczególnych
elementów środowiska:
 Ochrona powietrza atmosferycznego
 Ochrona przed hałasem
 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
 Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
 Gospodarka odpadami
 Ochrona gleb i powierzchni ziemi
 Ochrona środowiska przyrodniczego
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 Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy
 Minimalizacja zagrożeń dla środowiska
 Edukacja ekologiczna
4.1 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
4.1.1 Stan wyjściowy
Każda z działalności człowieka odbywająca się w środowisku przyrodniczym ma
wpływ na jego stan. Stąd tez w art. 5 Konstytucji RP zapisane zostało, że „Rzeczpospolita
Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. W
związku z powyższym zobligowani jesteśmy do polepszenia lub przynajmniej utrzymania
obecnego stanu środowiska dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria rozwoju
zrównoważonego powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych
sektorów gospodarczych, a głównie w transporcie, energetyce, przemyśle, gospodarce
komunalnej, rolnictwie i leśnictwie oraz turystyce i rekreacji. Dokumenty te, zgodnie z art.
40 ustawy - Prawo ochrony środowiska, powinny być pododawane tzw. strategicznym
ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte
nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości. Mimo rosnącej świadomości
ekologicznej, prawo ochrony środowiska nadal jest słabo przestrzegane choć od dłuższego
czasu obserwuje się znaczącą i zauważalną poprawę.
4.1.2 Cel średniookresowy
Zagwarantowanie ujęcia w dokumentach sektorowych o charterze strategicznym celów
ochrony środowiska oraz poddawanie ich ocenie oddziaływania na środowisko przed
ostatecznym zatwierdzeniem.
4.1.3 Kierunki działań
 pomoc w uświadomieniu korzyści wypływających z przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko
 prowadzenie szkoleń z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
dla osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentów strategicznych
 angażowanie się Wydziału Rolnictwa i Środowiska w przygotowywanie powiatowych
dokumentów o charakterze strategicznym oraz pomoc w ocenie ich pod kątem
potencjalnego oddziaływania na środowisko
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4.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
4.2.1

Stan wyjściowy
Rzeczą istotną dla poprawy jakości środowiska jest aktywizacja rynku na rzecz jego

ochrony. Mimo wzrostu świadomości ekologicznej i dynamicznemu rozwojowi rynku w
sektorze przemysłu związanego z ochroną środowiska w którym to obroty szacowane są na
kwoty rzędu 8-10 miliardów złotych rocznie, nadal możemy określać go jako
niezadowalający. Celem polityki ekologicznej powiatu powinno być zatem

tworzenie

rozwiązań prawno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju. Istotnym aspektem w aktywizacji rynku na rzecz ochrony
środowiska

jest

promowanie

produktów

proekologicznych

oraz

powstałych

przy

wykorzystaniu metod nieobciążających środowiska.
4.2.2 Cel średniookresowy
Promowanie postaw konsumenckich zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz
promocja rynku opartego na proekologicznych technologiach
4.2.3 Kierunki działań
 zastosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze
środków publicznych,
 eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska,
 promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy”
 przeprowadzenie

kampanii

społecznej

kształtującej

zrównoważone

wzorce

konsumpcji,
 działania edukacyjne promujące produkty proekologiczne i powstałe przy udziale
procesów przyjaznych dla środowiska
4.3 Zarządzanie środowiskowe
4.3.1 Stan wyjściowy
Najczęściej stosowanym systemem w Polsce jest norma PE-EN ISO14001. Pozwala
ona zbudować System zarządzania środowiskowego (SZŚ) w oparciu o podejście procesowe.
Podstawowym kryterium działania SZŚ jest identyfikacja aspektów

środowiskowych

procesów. Bardziej złożonym systemem jest System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco
Management and Audit Scheme)

to

unijny

system

zarządzania

środowiskowego,
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poszerzony o kilka dodatkowych elementów. Istotą EMAS jest poszukiwanie możliwości
minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz podnoszenia
efektywności tej działalności. Rejestracja w systemie EMAS

jest czymś w rodzaju

posiadania znaku firmowego określającego dążenie do doskonałości i przejrzystości własnej
organizacji, sygnalizując tak środowisku biznesowemu jak i społeczności lokalnej, że:
 działalność prowadzona jest zgodnie z prawem,
 pracownicy są aktywnie włączeni w proces zarządzania środowiskowego,
 stawia na rzetelność przekazywanej informacji prowadząc prawdziwy dialog ze
wszystkimi podmiotami
 celem jest ciągła i skuteczna praca na rzecz poprawy stanu środowiska prowadzenie
działalność w sposób efektywny.
System EMAS jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, zarówno z
sektora publicznego, jak i prywatnego (firmy produkcyjne i usługowe, administracja, zakłady
komunalne, samorządy, szpitale, szkoły itp.), które w sposób systematyczny identyfikują
aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie
ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko. EMAS nie jest skierowany jedynie do
przedsiębiorstw przemysłowych. Dla organizacji posiadających certyfikat ISO 14001
wdrożenie sytemu EMAS wymaga stosunkowo niewiele dodatkowej pracy, jest natomiast
znaczącym krokiem w przyszłość. Rejestracja w systemie EMAS oznacza, że organizacja
posiada sprawny system zarządzania środowiskowego, który znacząco przyczynia się do
obniżenia kosztów działalności np. związanych z utylizacją odpadów, zmniejszeniem zużycia
energii, wody itp., wpływając jednocześnie na wzrost konkurencyjności takiej organizacji na
rynku. Wprowadzenie systemu EMAS usprawnia zarządzanie ryzykiem, a więc wpływa na
zmniejszenie liczby awarii i wypadków. Dodatkowe korzyści płynące z wprowadzenia
systemu to pokazanie społeczeństwu, że dana organizacja w sposób odpowiedzialny
traktuje swoją działalność oraz ryzyko z nią związane, dając czytelny sygnał, że w pełni
kontroluje wszelkie zagrożenia. Zatwierdzenie deklaracji środowiskowej przez niezależnego
akredytowanego weryfikatora gwarantuje, że organy administracji publicznej i społeczeństwo
uzyskują prawdziwy obraz oddziaływania danej organizacji na środowisko.
zachodnich

rejestracja

w

systemie

EMAS

upraszcza

W krajach

uzyskiwanie

pozwoleń

administracyjnych na korzystanie ze środowiska, gdyż jednym z wymogów EMAS jest
prowadzenie działalności przez organizację w zgodności zobowiązującym prawem.
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4.3.2 Cel średniookresowe
Wspieranie i promocja systemów ekozarządzania oraz firm i instytucji je wprowadzających
4.3.3 Kierunki działań
 wprowadzanie „zielonych zamówień” promujących w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego
 akcje edukacyjne polegające na upowszechnieniu wśród społeczeństwa logo EMAS i
normy ISO 14001
 podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej certyfikat zarządzania
środowiskowego
 ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie ochrony środowiska, podmiotów
posiadających certyfikaty zarządzania

środowiskowego

i uproszczenie trybu ich

kontroli,
4.4 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
4.4.1 Stan wyjściowy
Świadome, aktywne społeczeństwo jest fundamentem ustroju demokratycznego.
Dotyczy to całości funkcjonowania państwa, a więc i ochrony środowiska. Przepisy prawa
gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności organizacji ekologicznych, w
postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów dokumentów prawa
lokalnego, a także projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym przede
wszystkim ze środków Unii Europejskiej co skutkuje wzrostem świadomości ekologicznej
oraz wzrostem ilości inicjatyw oddolnych w dziedzinie ekologicznego korzystania ze
środowiska. Uwzględnienie tematyki związanej z ochroną środowiska w kształceniu
młodzieży i dorosłych oraz odpowiedzialne podejście do edukacji ekologicznej jest
gwarantem sukcesu wdrożenia powiatowego programu ochrony środowiska.

Kierunki

edukacji ekologicznej w Polsce wyznacza Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej „Przez
edukację do zrównoważonego rozwoju”. Kształtowanie świadomości ekologicznej w
określonych grupach społecznych powinno być prowadzone w sposób adekwatny do kręgu
działalności i interesów. Inne formy i treści przekazu kierowane będą do pracowników
administracji publicznej, młodzieży szkolnej, nauczycieli, przedsiębiorców, mieszkańców
miast i wsi. Prowadzenie ogólnodostępnych akcji edukacyjnych wśród mieszkańców powiatu
ostrowieckiego powinno doprowadzić do zainteresowania stanem środowiska, zagrożeniem
ekologicznym oraz możliwościami działań naprawczych.
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4.4.2 Cele średniookresowe
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa prowadzące do wykształcenia
proekologicznych zachowań konsumenckich i prośrodowiskowych nawyków kształtujących
postawę odpowiedzialności za stan środowiska
4.4.3

Kierunki działań

 doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
 rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska,
 zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w

podejmowaniu

decyzji dotyczących ochrony środowiska,
 szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie
przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku, oraz udział
pracowników Starostwa w takich szkoleniach
 utworzenie i rozwój działalności ośrodków edukacji ekologicznej,
 pielęgnacja i rozszerzanie ścieżek edukacyjnych, rowerowych i turystycznokrajoznawczych
 promowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych regionu
 wspieranie finansowe projektów edukacji ekologicznej
4.5 Odpowiedzialność za szkody w środowisku
4.5.1 Stan wyjściowy
Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP Każdy jest obowiązany do dbałości o stan
środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności za szkody
wyrządzone w

środowisku: odpowiedzialność administracyjną oraz odpowiedzialność

cywilnoprawną. W wyniku działalności produkcyjnej, transportowej, usługowej mogą się
pojawić zagrożenia dla środowiska oraz szkody lub groźba ich pojawienia się. Organ, który
wydaje zezwolenie na eksploatację instalacji jest zobowiązany, w zależności od sytuacji, do
wydania nakazu do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, wstrzymania
eksploatacji, cofnięcia pozwolenia na eksploatację instalacji czy zapłaty określonej kwoty
pieniężnej w przypadku niewykonalności obowiązku restytucji naturalnej.

Za powstanie

szkody w środowisku sprawca ponosi także odpowiedzialność cywilno-prawną, która jest
przedmiotem działania sądów powszechnych. System odpowiedzialności za szkody w
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środowisku został zmodyfikowany i rozszerzony w 2007 r. przez wejście w życie ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75,
poz. 493, z późn. zm.), która implementowała do polskiego porządku prawnego dyrektywę
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Podstawowym celem transpozycji dyrektywy

2004/35/WE jest zapewnienie rzeczywistego wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”, a
także zlikwidowanie barier w konkurencyjności podmiotów gospodarczych, gospodarujących
w różnych krajach Wspólnoty, których działalność może stać się źródłem bezpośredniego
zagrożenia wystąpieniem szkody lub szkody w środowisku. Podstawowy podział funkcji
odpowiedzialności prawnej wyróżnia:
 prewencyjną (wychowawczą) - mającą na celu zapobiec powstaniu szkody w
środowisku np. przez nakazanie podjęcia działań zapobiegawczych w formie decyzji
administracyjnej,
 kompensacyjną - mającą na celu wyrównanie skutków szkody w środowisku, która
powstała przez likwidację skutków np. przywrócenie stanu poprzedniego,
 represyjną – mającą na celu ukaranie podmiotu wyrządzającego szkodę w środowisku
np. przez wymierzenie kary pozbawienia wolności przewidzianej w konkretnym przepisie
karnym.
Mimo iż cele i kierunki działań założone w Polityce Ekologicznej Państwa nie leżą w
kompetencjach starosty to ich realizacja ma znaczący wpływ na działanie powiatu.
4.6 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
4.6.1 Stan wyjściowy
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia
przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji
administracyjnych. Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego
pozwalającym gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Pomimo istnienia ustawy oraz
ustaw określających kompetencje w tym zakresie samorządów wszystkich szczebli znaczna
powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Według danych na koniec 2009 roku, na terenie kraju obowiązuje 36 612 planów
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miejscowych, które obejmują w sumie 25, 4% powierzchni kraju. W związku z tym w wielu
decyzjach lokalizacyjnych często nie uwzględniana się zasad ochrony środowiska.
4.6.2 Cel średniookresowy
Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze powiatu a w
szczególności uwzględnienie zasad ochrony środowiska w procesie lokalizacji nowych
inwestycji
4.6.3 Kierunki działań
 uwzględnienie problematyki ochrony środowiska w planach zagospodarowania
przestrzennego
 przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na etapie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 zwrócenie większej uwagi na problematykę ochrony środowiska w procesie lokalizacji
inwestycji
4.7 Ochrona przyrody
4.7.1 Stan wyjściowy
Podstawowym aktem prawnym regulującym od strony prawnej zagadnienia ochrony
przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. z
2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Zgodnie jej przepisami, celem ochrony przyrody w Polsce
jest:
 utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych
 zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie ciągłości istnienia
wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami
 ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach i wsiach
 utrzymywanie

lub

przywracanie

do

właściwego

stanu

ochrony

siedlisk

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody
 zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego
 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez działalność
edukacyjną, informacyjną i promocyjną
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 tekst jednolity z późn. zm.) określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i
nieożywionej oraz krajobrazu. Formami ochrony przyrody są:
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 parki narodowe,
 rezerwaty przyrody,
 parki krajobrazowe,
 obszary chronionego krajobrazu,
 obszary Natura 2000,
 pomniki przyrody,
 stanowiska dokumentacyjne,
 użytki ekologiczne,
 zespoły przyrodniczo - krajobrazowe,
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Stosunkowo nowym ale bardzo istotnym problemem związanym z ochroną polskiej
przyrody jest możliwość dopuszczenia do

środowiska organizmów modyfikowanych

genetycznie (GMO). Jest konieczne w tym przypadku zastosowanie zasady przezorności i
ostrożności, gdyż nie są jeszcze znane długoterminowe oddziaływania tych organizmów na
biocenozy, a tymczasem po raz pierwszy człowiek zamierza wprowadzić do środowiska
sztucznie wytworzone, żywe organizmy, nie wiedząc do końca, jakie będą efekty
bezpośrednie i pośrednie tego eksperymentu. Nie negując konieczności badań naukowych, a
także badań polowych, jest konieczne ustanowienie wystarczających barier, aby ten
eksperyment nie wymknął się spod kontroli człowieka.
4.7.2 Cel średniookresowy
Umożliwienie i promowanie zrównoważonego rozwoju z jednoczesną dbałością o
utrzymanie bioróżnorodności
4.7.3 Kierunki działań:
 zahamowanie i powstrzymanie tempa zmniejszania się różnorodności biologicznej
 współudział w procesie tworzenia nowych form ochrony przyrody na obszarach do tej
pory nie objętych ochroną
 promowanie już istniejących form ochrony przyrody jako cennych, między innymi z
uwagi na wartość edukacyjną
 działania mające na celu uatrakcyjnienie powiatu pod względem turystycznym
 promocja działalności związanej z agroturystyką
 kształtowanie prawidłowej postawy społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną
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 planowanie rozwoju przestrzennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym
 dążenie do odtworzenia ciągów przyrodniczych i korytarzy ekologicznych
4.8 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
4.8.1 Stan wyjściowy
Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych. Zasoby te w przeliczeniu na
jednego mieszkańca kształtują się średnio na poziomie 1 700 m³/rok, a w roku suchym - 1 450
m³/rok. Pod tym względem Polska zajmuje 22. miejsce w Europie. Zasoby wód rzecznych są
na poziomie 60 mld m³/rok, co odpowiada odpływowi jednostkowemu 5 l/s km², przy średniej
europejskiej - 9,5 l/s km². Niemal na 20% terytorium kraju notuje się rocznie opady poniżej
500 mm H2O, co odpowiada najbardziej suchym regionom Europy. Tymczasem dotychczas
gospodarka zasobami wodnymi nie jest traktowana priorytetowo, cierpiąc od wielu lat na
znaczny deficyt środków finansowych na racjonalizację gospodarowania. Wydatki te, w tym
na ochronę przed powodzią, są daleko niewystarczające i co więcej, mają tendencję
spadkową. Około 50% budowli hydrotechnicznych, stale piętrzących wodę, przekroczyło 50
lat, a niewielkie nakłady na utrzymanie powodują ich dekapitalizację. Trwająca przez
dziesięciolecia melioracja odwadniająca znacząco zmniejszyła możliwości naturalnej retencji
wody na terenach podmokłych łąk, torfowisk i bagien oraz na terenach leśnych. Niewielka
jest też pojemność zbiorników retencyjnych, stanowiąca zaledwie 5,7% średniego rocznego
odpływu, co nie może zapewnić wystarczających możliwości reagowania na zagrożenia
powodzią czy suszą. Brak skutecznego systemu planowania przestrzennego w ostatnich 20
latach spowodował wejście budownictwa na tereny zagrożone osuwiskami, które są
następstwem opadów oraz tereny zalewowe, co w przypadku znacznej powodzi wiąże się ze
znacznym zwiększeniem strat materialnych (a czasem i ludzkich). Od kilku lat prowadzone są
prace nad racjonalizacją gospodarki wodnej.
4.8.2 Cel średniookresowy
Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych oraz racjonalna gospodarka mająca
chronić ludność przed deficytami wody a także skutkami powodzi
4.8.3 Kierunki działań:
 rozwój małej retencji wody
 modernizacja systemów melioracyjnych
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 propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania
edukacyjno-promocyjne
 wprowadzenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych,
 rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,
4.9 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
4.9.1

Stan wyjściowy
Obszary leśne stanowią obecnie 28,9% powierzchni Polski (około 9 mln ha). W latach

1945-2006 lesistość kraju wzrosła o 8,1%, przy czym największe zalesienia miały miejsce w
latach 1950-1980. W ostatnich 20 latach corocznie zalesianych było

około 20 tys. ha.

Zgodnie z planami Ministra Środowiska zawartymi w „Krajowym programie zwiększania
lesistości”, lesistość Polski powinna wzrosnąć do 30% w 2020 r. i do 33% w 2050 r., jednak
obecnie osiągnięcie wyznaczonego celu napotyka coraz większe trudności związane z niską
podażą gruntów do zalesiania. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy
Skarbu Państwa stanowiące 81,2% powierzchni wszystkich lasów. W zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” znajduje się 78,1% powierzchni lasów,
pozostałymi lasami Skarbu Państwa zarządzają parki narodowe i inne jednostki. Lasy
prywatne i gminne stanowią 18, 8% powierzchni lasów w Polsce. Większość polskich lasów
stanowią lasy sosnowe. Udział sosny jako gatunku panującego zmalał obecnie do 69%.
Lokalizacja zalesień powinna m.in. zapewniać: zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia
kompleksów leśnych, tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy większymi kompleksami
leśnymi oraz połączenie ich z obszarami o funkcjach ekologicznych. W odniesieniu do lasów
istniejących szczególnie istotna będzie powszechna i ciągła ochrona lasów przed
wyłączeniem z użytkowania leśnego (zagospodarowanie lasów na cele nieleśne w planach
miejscowych może być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i przy braku innych
rozwiązań przestrzennych).
4.9.2 Cel średniookresowy
Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów, z zachowaniem bogactwa
biologicznego przy racjonalnej gospodarce ich zasobami
4.9.3 Kierunki działań
 realizowanie gospodarki leśnej w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasów
 prowadzenie kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej
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 zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa
 edukacja prywatnych właścicieli pod kątem racjonalnej gospodarki leśnej
 działalność edukacyjna kształtująca świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony
środowiska leśnego a także właściwej gospodarki jego zasobami
4.10 Ochrona powierzchni ziemi
4.10.1 Stan wyjściowy
Głównym dokumentem, który określa metody oraz zasady ochrony powierzchni ziemi
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wg w/w ustawy ochrona
powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:
 racjonalne gospodarowanie,
 zachowanie wartości przyrodniczych,
 zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,
 ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,
 utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów,
 doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli
nie są one dotrzymane,
 zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych;
 zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

Najistotniejszym dokumentem dotyczącym ochrony zasobów i jakości gruntów jest
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. , nr 121, poz. 1266 ze zm.). Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i
leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Według w/w ustawy
ochrona gruntów rolnych polega na:
 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w
produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych
ziemi;
 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
 zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
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Ochrona gruntów leśnych polega zaś na:
 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;
 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w
drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów
masowych ziemi;
 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych
wskutek działalności nieleśnej;
 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności;
 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
Charakterystyczną cechą gleb w Polsce jest ich silne zakwaszenie. Gleby kwaśne
obejmują ponad 50% ogólnego areału i sytuacja ta nie uległa zmianie w ciągu ostatnich 20 lat.
Poza tym gleby są zagrożone przez procesy naturalne i antropogeniczne. Naturalną
degradację powoduje przede wszystkim erozja wietrzna i wodna, która zagraża w
największym stopniu glebom najsłabszym. Szacuje się, że ponad 25% gleb w Polsce jest
zagrożonych erozją wietrzną (w tym 10% w stopniu średnim i silnym) i 28% gleb – erozją
wodną (w tym 14% w stopniu średnim i silnym). Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb
są wynikiem zarówno złych praktyk rolniczych (nieumiejętne stosowanie nawozów i
chemicznych środków ochrony roślin, zakwaszanie i zasolenie gleb), jak też szkodliwe
oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych oraz przekazywanie
gruntów rolniczych pod budownictwo i inwestycje infrastrukturalne

4.10.2 Cel średniookresowy
Racjonalna gospodarka gruntami mająca na uwadze rozpowszechnianie dobrych praktyk
rolnych i leśnych przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dalszej degradacji gleb.
4.10.3 Kierunki działań
 promowanie dobrych praktyk rolnych i leśnych
 promocja rolnictwa ekologicznego
 prowadzenie okresowych badań jakości gleby
 rekultywacja

gruntów

zdegradowanych,

niekorzystnie

przekształconych

i

zdewastowanych

135

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4.11 Gospodarka zasobami geologicznymi
4.11.1 Stan wyjściowy
Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony
zasobów kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych.
Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w Polsce w zakresie ochrony
zasobów kopalin są:
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2012 poz. 647),
 Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr
163 poz. 981),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 )
Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że na poszukiwanie i eksploatację kopalin
konieczne jest uzyskanie koncesji udzielanej przez

ministra właściwego do spraw

środowiska, marszałka lub starostę. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż jest
poprzedzona akceptacją dokumentacji geologicznej, projektu zagospodarowania złoża oraz
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ile jest
to wymagane przez prawo.
4.11.2 Cel średniookresowy
Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z
jednoczesnymi działaniami mającymi zapobiec degradacji złóż i terenów wydobywczych
4.11.3 Kierunki działań
 umieszczenie udokumentowanych złóż kopalin w opracowaniach planistycznych
tworzonych przez gminy,
 racjonalne wykorzystywanie surowców mineralnych,
 kontrola wydobycia i przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskiwaniu kopalin
 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
 promowanie odnawialnych źródeł energii
 tworzenie stanowisk dokumentacyjnych
 ułatwianie dostępu do map i danych geologicznych
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4.12 Jakość powietrza
4.12.1 Stan wyjściowy
Do roku 1988 zanieczyszczenie powietrza w Polsce należało do najwyższych w
Europie. Na około 10% powierzchni kraju, które zamieszkiwało 30% ludności, stężenie
głównych zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki, pyły i tlenki azotu, a także stężenia
metali ciężkich, permanentnie przekraczały wartości dopuszczalne w sezonie zimowym,
tworząc groźny dla zdrowia smog kwaśny. Straty materialne, jakie Polska ponosiła w wyniku
zanieczyszczenia powietrza, szacowane były na około 5% dochodu narodowego. Po 1988 r.
uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W latach
1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję tlenków azotu o 45%,
a tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%. W przypadku emisji metali ciężkich – ołowiu,
kadmu, rtęci, arsenu i niklu redukcja była bardzo znacząca, gdyż wynosiła 38-60%. Dzięki
temu znacznie poprawiła się też kondycja zdrowotna lasów porastających obszar RP. O ile
jeszcze w 1995 r. ponad połowa z nich wykazywała znaczne uszkodzenia aparatu
asymilacyjnego, to w 2006 r. odsetek drzew zagrożonych zmniejszył się do 20%. Również na
obszarach

rolnych

stężenia

zanieczyszczeń

atmosfery

nie

przekraczają

wartości

dopuszczalnych. Pomimo tak znacznych postępów stale jeszcze stan powietrza w Polsce nie
jest zadowalający w świetle dyrektyw Unii Europejskiej.
4.12.2 Cel średniookresowy
Poprawa jakości powietrza poprzez stopniowe ograniczenie emisji niskiej, gospodarczej i
komunikacyjnej

4.12.3 Kierunki działań
 dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii
 modernizacja systemu energetycznego
 rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej
 termomodernizacja budynków
 dziamania informacyjno-edukacyjne zaznajamiające społeczeństwo z problemami
związanymi z emisją niską
 promowanie oszczędnego gospodarowania energią
 poprawa stanu nawierzchni dróg
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4.13 Ochrona wód
4.13.1 Stan wyjściowy
W 1988 r. 420 miast nie miało oczyszczalni ścieków lub były to tylko oczyszczalnie
mechaniczne. Dotyczyło to też większości zakładów przemysłowych, które swoje ścieki
kierowały do rzek bez oczyszczenia lub do oczyszczalni istniejących, powodując drastyczny
spadek skuteczności ich działania. W efekcie 35% rzek miało wodę tak zanieczyszczoną, że
nie nadawała się nawet do celów przemysłowych. Obecnie niemal 90% mieszkańców miast i
25% mieszkańców wsi korzysta z nowoczesnych oczyszczalni ścieków. W 1995 r. odsetek
ten wynosił 65% oraz 3 %. Postęp, jaki w stopniu oczyszczania ścieków komunalnych
dokonał się w Polsce w ostatnich latach, mimo iż znaczny, niezaprzeczalnie stale jeszcze jest
daleki od zadawalającego, głównie ze względu na obecność związków azotu i fosforu oraz
zanieczyszczenia bakteriologiczne. Największym wyzwaniem dla Polski w zakresie ochrony
wód jest realizacja wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stanowi ona podstawę dla
osiągnięcia przez wody powierzchniowe dobrego stanu chemicznego i ekologicznego,
natomiast przez wody podziemne dobrego stanu chemicznego i ilościowego w terminie do
końca 2015 r.
4.13.2 Cel średniookresowy
Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
4.13.3 Kierunki działań
 budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
 wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej ograniczające jej negatywny wpływ na
 jakość wszystkich wód
 wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód
 prowadzenie renowacji urządzeń melioracyjnych
 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
 edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki i ochrony wód
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4.14 Gospodarka odpadami
4.14.1 Stan wyjściowy
W przeciwieństwie do ochrony powietrza oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem
postępy w racjonalizacji gospodarki odpadami w ostatnich latach są bardzo powolne i
niezadowalające. W gospodarce odpadami komunalnymi nie został stworzony dotąd
skuteczny mechanizm dla segregacji i odzysku większości tych odpadów, w wyniku czego
stale jeszcze duża ich ilość trafia na składowiska. Nieco większe postępy odnotować można w
gospodarce odpadami przemysłowymi, chociaż i tu postęp nie jest zadowalający. Warto
jednak odnotować, że w latach 1990-2006 o 15% zmniejszyła się masa odpadów
wytworzonych

przez

polski

przemysł

przy

znacznym

wzroście

jego

potencjału

produkcyjnego. W grupie odpadów przemysłowych szczegółową kontrolą są objęte odpady
niebezpieczne dla środowiska, wytwarzane w procesach chemicznych, hutniczych (metale
ciężkie)

oraz

w

przemyśle

naftowym

(substancje

ropopochodne).

Do

odpadów

niebezpiecznych zalicza się również wiele produktów niebezpiecznych, będących w użyciu,
które nie powinny trafiać na składowiska komunalne. Są to takie produkty, jak: zużyte
baterie, akumulatory, transformatory i kondensatory, a także zużyte oleje silnikowe. Do tej
grupy należy też azbest usuwany z pokryć dachowych oraz przeterminowane środki ochrony
roślin zmagazynowane wiele lat temu w tzw. mogilnikach.
4.14.2 Cel średniookresowy
Ograniczenie wytwarzania przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu odzysku odpadów
4.14.3 Kierunki działań
 wprowadzenie
uwzględnieniem

systemu
odpadów

selektywnej

zbiorki

opakowaniowych,

odpadów

zużytego

sprzętu

ze

szczególnym

elektrycznego

i

elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych
 kontynuacja gminnych programów usuwania azbestu
 likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 edukacja ekologiczna poszerzająca świadomość społeczeństwa na temat negatywnych
skutków niewłaściwej gospodarki odpadami

139

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
4.15 Oddziaływanie hałasu
4.15.1 Stan wyjściowy
Nadmierny hałas stanowi jedno z najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska
w miastach i wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Ocenia się, że w Polsce około 13 mln osób,
czyli 35% ogółu mieszkańców kraju, narażonych jest na ponadnormatywny poziom hałasu w
czasie dnia (60 dB) oraz w nocy (50 dB). Ponad 80% tej uciążliwości jest związane z
oddziaływaniem hałasu z dróg publicznych. Ostatnio wzrasta też zagrożenie hałasem
powodowanym przez lotnictwo, w związku z dynamicznym rozwojem tej gałęzi transportu.
4.15.2 Cel średniookresowy
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania na mieszkańców hałasu pochodzącego
ze źródeł komunikacyjnych
4.15.3 Kierunki działań
 sporządzenie map akustycznych
 prowadzenie monitoringu hałasu komunikacyjnego
 modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg powiatowych
 uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed hałasem,
 budowa ekranów akustycznych
 wprowadzanie zadrzewień izolacyjnych
4.16 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
4.16.1 Stan wyjściowy
Emisja pól elektromagnetycznych wzrasta od kilku lat wraz z rozwojem sieci telefonii
komórkowej oraz z budową energetycznych linii przesyłowych o napięciu powyżej 110 KV.
Istotnym postępem w tej dziedzinie było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz
sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Od tego czasu rozpoczęto tworzenie
systemu monitorowania pól elektromagnetycznych w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska
oraz zakupiono odpowiednią aparaturę pomiarową.
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4.16.2 Cel średniookresowy
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na
mieszkańców powiatu
4.16.3 Kierunki działań
 kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego
 monitorowane i modernizacja sieci elektroenergetycznej
 lokalizacja instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne zgodnie z
 wymaganymi strefami ochronnymi
 edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca pól elektromagnetycznych i skali ich
negatywnego oddziaływania

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
Jak już wcześniej wspomniano, cele polityki ekologicznej powiatu, które określa
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2012-2015 z perspektywą
do roku 2019” są zgodne z założeniami strategicznych dokumentów sektorowych szczebla
krajowego i wojewódzkiego. Główny cel:

„Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego życia oraz zrównoważony
rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które
równocześnie wspierają rozwój społeczno – gospodarczy”

będący kontynuacją dotychczasowej polityki ekologicznej powiatu jest więc zgodny zarówno
z Polityką Ekologiczną Państwa jak i z założeniami „Programu ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015”. Program działań niezbędnych dla
realizacji polityki ekologicznej powiatu ostrowieckiego, w zakresie ochrony środowiska,
powinien być osiągnięty poprzez realizację celów głównych:
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1). Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Zagwarantowanie ujęcia w dokumentach sektorowych o charterze strategicznym celów ochrony środowiska oraz poddawanie ich ocenie oddziaływania
na środowisko przed ostatecznym zatwierdzeniem.
Promowanie postaw konsumenckich zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz promocja rynku opartego na proekologicznych technologiach
Wspieranie i promocja systemów ekozarządzania oraz firm i instytucji je wprowadzających
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa prowadzące do wykształcenia proekologicznych zachowań konsumenckich i prośrodowiskowych
nawyków kształtujących postawę odpowiedzialności za stan środowiska
Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze powiatu a w szczególności uwzględnienie zasad ochrony środowiska w procesie
lokalizacji nowych inwestycji

2). Ochrona zasobów naturalnych
 Umożliwienie i promowanie zrównoważonego rozwoju z jednoczesną dbałością o utrzymanie zasobów naturalnych
 Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów, z zachowaniem bogactwa biologicznego przy racjonalnej gospodarce ich zasobami
 Racjonalna gospodarka gruntami mająca na uwadze rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dalszej
degradacji gleb.
 Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych oraz racjonalna gospodarka mająca chronić ludność przed deficytami wody a także skutkami powodzi
 Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z jednoczesnymi działaniami mającymi zapobiec degradacji złóż i
terenów wydobywczych







3). Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
Poprawa jakości powietrza poprzez stopniowe ograniczenie emisji niskiej, gospodarczej i komunikacyjnej.
Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Ograniczenie wytwarzania przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu odzysku odpadów
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania na mieszkańców hałasu pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych
Kontrola i ograniczenie negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na mieszkańców powiatu
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Tabela 20. Cele i kierunki działań zaplanowane do wykonania w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego.

Główne elementy środowiska
podlegające ochronie
Uwzględnienie zasad ochrony
środowiska w strategiach
sektorowych

Aktywizacja rynku na rzecz
ochrony środowiska

Główne cele średniookresowe
Zagwarantowanie ujęcia w
dokumentach sektorowych o
charterze strategicznym celów
ochrony środowiska oraz
poddawanie ich ocenie
oddziaływania na środowisko
przed ostatecznym
zatwierdzeniem.

Promowanie postaw
konsumenckich zgodnych z
zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz promocja rynku
opartego na proekologicznych
technologiach

Podstawowe kierunki działań na lata 20122015
Pomoc w uświadomieniu korzyści
wypływających z przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko

Obszary
działań
Obszar całego
powiatu

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe

Prowadzenie szkoleń z zakresu
przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dla osób zaangażowanych w
przygotowanie dokumentów strategicznych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Angażowanie się Wydziału Rolnictwa i
Środowiska w przygotowywanie powiatowych
dokumentów o charakterze strategicznym oraz
pomoc w ocenie ich pod kątem potencjalnego
oddziaływania na środowisko

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Zastosowanie systemu „zielonych zamówień” w Obszar całego
postępowaniach o udzielenie zamówienia
powiatu
publicznego organizowanych przez wszystkie
instytucje korzystające ze środków publicznych,

Zadanie
ciągłe

Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla
środowiska,

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promocja tworzenia „zielonych miejsc pracy”

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Przeprowadzenie kampanii społecznej
kształtującej zrównoważone wzorce
konsumpcji,

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań

Zarządzanie środowiskowe

Udział społeczeństwa w
działaniach na rzecz ochrony
środowiska

Wspieranie i promocja
systemów ekozarządzania oraz
firm i instytucji je
wprowadzających

Podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa
prowadzące do wykształcenia

Okres
realizacji

Działania edukacyjne promujące produkty
proekologiczne i powstałe przy udziale
procesów przyjaznych dla środowiska

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Wprowadzanie „zielonych zamówień”
promujących w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego firmy posiadające
certyfikaty zarządzania środowiskowego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Akcje edukacyjne polegające na
upowszechnieniu wśród społeczeństwa logo
EMAS i normy ISO 14001

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Podniesienie prestiżu instytucji publicznej
posiadającej certyfikat zarządzania
środowiskowego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie Obszar całego
ochrony środowiska, podmiotów posiadających powiatu
certyfikaty zarządzania środowiskowego i
uproszczenie trybu ich kontroli,

Zadanie
ciągłe

Doskonalenie metod udostępnienia informacji o
środowisku i jego ochronie

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
proekologicznych zachowań
Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony
Obszar całego
konsumenckich i
środowiska
powiatu
prośrodowiskowych nawyków
Zapewnienie udziału pozarządowych
Obszar całego
wykształcających postawę
organizacji ekologicznych w podejmowaniu
powiatu
odpowiedzialności za stan
decyzji dotyczących ochrony środowiska,
środowiska

Aspekt ekologiczny w
planowaniu przestrzennym

Przywrócenie właściwej roli
planowania przestrzennego na
obszarze powiatu a w

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

Szkolenia dla pracowników instytucji
publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie
przepisów o dostępie społeczeństwa do
informacji o środowisku, oraz udział
pracowników Starostwa w takich szkoleniach
Utworzenie i rozwój działalności ośrodków
edukacji ekologicznej,

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Pielęgnacja i rozszerzanie ścieżek
edukacyjnych, rowerowych i turystycznokrajoznawczych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promowanie walorów przyrodniczokrajobrazowych regionu

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Wspieranie finansowe projektów edukacji
ekologicznej

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Uwzględnienie problematyki ochrony
środowiska w planach zagospodarowania
przestrzennego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
szczególności uwzględnienie
Przeprowadzenie strategicznej oceny
Obszar całego
zasad ochrony środowiska w
oddziaływania na środowisko na etapie
powiatu
procesie lokalizacji nowych
studium uwarunkowań i kierunków
inwestycji
zagospodarowania przestrzennego

Ochrona przyrody

Umożliwienie i promowanie
zrównoważonego rozwoju z
jednoczesną dbałością o
utrzymanie bioróżnorodności

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe

Zwrócenie większej uwagi na problematykę
ochrony środowiska w procesie lokalizacji
inwestycji

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Zahamowanie i powstrzymanie tempa
zmniejszania się różnorodności biologicznej

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Współudział w procesie tworzenia nowych form Obszar całego
ochrony przyrody na obszarach do tej pory nie
powiatu
objętych ochroną

Zadanie
ciągłe

Promowanie już istniejących form ochrony
przyrody jako cennych, między innymi z uwagi
na wartość edukacyjną
Działania mające na celu uatrakcyjnienie
powiatu pod względem turystycznym

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promocja działalności związanej z
agroturystyką

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Kształtowanie prawidłowej postawy
społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
Planowanie rozwoju przestrzennego w harmonii Obszar całego
ze środowiskiem przyrodniczym dążenie do
powiatu
odtworzenia ciągów przyrodniczych i korytarzy
ekologicznych

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe

Racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi

Ochrona i zrównoważony
rozwój lasów

Maksymalizacja oszczędności
zasobów wodnych oraz
racjonalna gospodarka mająca
chronić ludność przed
deficytami wody a także
skutkami powodzi

Kształtowanie właściwej
struktury gatunkowej i
wiekowej lasów, z
zachowaniem bogactwa
biologicznego przy racjonalnej
gospodarce ich zasobami

Rozwój małej retencji wody

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Modernizacja istniejących systemów
melioracyjnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Propagowanie zachowań sprzyjających
oszczędzaniu wody przez działania
edukacyjno-promocyjne
Wprowadzenie systemu monitorowania terenów
osuwiskowych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Rozpoczęcie realizacji ochrony głównych
zbiorników wód podziemnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Realizowanie gospodarki leśnej w oparciu o
uproszczone plany urządzenia lasów

Obszar całego
powiatu

Zadania
ciągłe

Prowadzenie kontroli pod kątem ochrony
przeciwpożarowej

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami
nie będącymi własnością Skarbu Państwa

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Działalność edukacyjna kształtująca
świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
środowiska leśnego a także właściwej
gospodarki jego zasobami
Ochrona powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka
gruntami mająca na uwadze
rozpowszechnianie dobrych
praktyk rolnych i leśnych przy
jednoczesnym
przeciwdziałaniu dalszej
degradacji gleb.

Gospodarka zasobami
geologicznymi

Racjonalizacja zaopatrzenia
ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i
wodę z jednoczesnymi
działaniami mającymi zapobiec
degradacji złóż i terenów
wydobywczych

Okres
realizacji

Promowanie dobrych praktyk rolnych i leśnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promocja rolnictwa ekologicznego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Prowadzenie okresowych badań jakości gleby

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Rekultywacja gruntów zdegradowanych,
niekorzystnie przekształconych i
zdewastowanych
Umieszczenie udokumentowanych złóż kopalin
w opracowaniach planistycznych tworzonych
przez gminy,

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Racjonalne wykorzystywanie surowców
mineralnych,

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Kontrola wydobycia i przeciwdziałanie
nielegalnemu pozyskiwaniu kopalin

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promowanie odnawialnych źródeł energii

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

148

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych
Obszar całego
powiatu

Jakość powietrza

Ochrona wód

Poprawa jakości powietrza
poprzez stopniowe
ograniczenie emisji niskiej,
gospodarczej i komunikacyjnej

Utrzymanie lub osiągnięcie
dobrego stanu wód

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe

Ułatwienia w dostępie do map i danych
geologicznych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu
drobnego z procesów wytwarzania energii

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Modernizacja systemu energetycznego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Rozwój nowoczesnej infrastruktury
energetycznej

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Termomodernizacja budynków

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Dziamania informacyjno-edukacyjne
zaznajamiające społeczeństwo z problemami
związanymi z emisją niską

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Promowanie oszczędnego gospodarowania
energią

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Poprawa stanu nawierzchni dróg

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
powierzchniowych i
Wspieranie budowy przydomowych
Obszar całego
podziemnych
oczyszczalni ścieków
powiatu

Gospodarka odpadami

Okres
realizacji
zadanie
ciągłe

Propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej
ograniczające jej negatywny wpływ na jakość
wszystkich wód

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej i
pośredniej ujęć wód

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Prowadzenie renowacji urządzeń
melioracyjnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej
gospodarki i ochrony wód

Obszar całego
powiatu

zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Kontynuacja gminnych programów usuwania
azbestu

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Ograniczenie wytwarzania przy Wprowadzenie systemu selektywnej zbiorki
jednoczesnym zwiększaniu
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu odzysku odpadów
odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
niebezpiecznych
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań
Edukacja ekologiczna poszerzająca świadomość Obszar całego
społeczeństwa na temat negatywnych
powiatu
skutkach niewłaściwej gospodarki odpadami

Oddziaływanie hałasu

Oddziaływanie pól
elektromagnetycznych

Kontrola i ograniczenie
negatywnego oddziaływania na
mieszkańców hałasu
pochodzącego ze źródeł
komunikacyjnych

Kontrola i ograniczenie
negatywnego oddziaływania
pól elektromagnetycznych na
mieszkańców powiatu

Okres
realizacji
Zadanie
ciągłe

Sporządzenie map akustycznych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Prowadzenie monitoringu hałasu
komunikacyjnego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg
powiatowych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Uwzględnieni w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed hałasem
Budowa ekranów akustycznych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Wprowadzanie zadrzewień izolacyjnych

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Kontrola źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Monitorowane i modernizacja sieci
elektroenergetycznej

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe

Lokalizacja instalacji wytwarzających Pole
elektromagnetyczne zgodnie z wymaganymi
strefami ochronnymi

Obszar całego
powiatu

Zadanie
ciągłe
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Główne elementy środowiska
Podstawowe kierunki działań na lata 2012Obszary
Główne cele średniookresowe
podlegające ochronie
2015
działań

Edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca
pól elektromagnetycznych i skali ich
negatywnego oddziaływania

Obszar całego
powiatu

Okres
realizacji

Zadanie
ciągłe
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Tabela 21. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019

Lp.

Zadanie

Koszt całkowity

Źródła finansowania

Termin realizacji

Powiat Ostrowiecki
1.

2.

Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul Gulińskiego
w Ostrowcu Św.
Budowa instalacji fotowoltaicznych na
budynkach oświatowych w powiecie
ostrowieckim

NFOŚ i GW, Regionalny
Program Operacyjny
3 100 000,00 zł
Województwa
Świętokrzyskiego

2013-2015 r.

1 200 000,00 zł Budżet powiatu

2014-2016 r.

Gmina Ćmielów
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m piaski
Brzóstowskie, Brzóstowa, Grójec i Ćmielów

4 000 000,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej

1 500 0000,00 zł

2.

3.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
4.

Przedsięwzięcia proekologiczne - źródła
odnawialne

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Budżet Gminy, WFOŚ i
GW
Budżet Państwa, Środki
Pomocowe
Budżet Gminy, WFOŚ i
GW
Budżet Państwa, Środki
Pomocowe
Budżet Gminy, WFOŚ i
GW
Budżet Państwa, Środki
Pomocowe
Budżet Gminy, WFOŚ i
GW
Budżet Państwa, Środki

2015-2017 r.

2015-2018 r.

2014-2016 r.

2017-2020 r.
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Lp.
5.

Zadanie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie
Ćmielów

Koszt całkowity

Źródła finansowania

Termin realizacji

Pomocowe
500 000,00 zł Budżet Gminy
2014-2017 r.
Gmina Waśniów

1.

Gminny Program Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków

Budżet Gminy, PROW
3 083 183,78 zł

2007-2013 r.

2.

Gminny Program Usuwania Azbestu

3.

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej min. Szkoły w Goleszynie i Nowym
Skoszenie, budynków Ośrodków Zdrowia w
Waśniowie i Garbaczu, budynek GOKiS w
Waśniowie

Budżet Gminy

4.

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Budżet Gminy

5.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

6.

Odbudowa zbiornika Waśniów wraz z obiektami
i infrastrukturą

47 700 000,00 zł

Budżet Gminy

2013-2032 r.

2013-2020 r.

Budżet Gminy i inne
1 367 505,00 zł źródła

2009-2014 r.

Budżet Gminy
500 000,00 zł
Gmina Kunów

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów
(Boksycka i Wymysłów)

3 339 205,00 zł

Budżet Gminy,
Fundusz Spójności

2012 -2013 r.
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Lp.

2.

3.

Zadanie

Budżet Gminy,
3 713 045,00 zł Fundusz Spójności UE

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Kunów

2 200 000,00 zł

Budżet Gminy,

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w
aglomeracji Ostrowiec Św. II etap

Budżet Gminy,
Regionalny Program
9 958 996,00 zł
Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego
Budżet Gminy i inne
1 631 118,00 zł źródła

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie

1 500 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Duże
(Nietulisko Duże)

6.

Źródła finansowania

Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka
(Boksycka, Rudka)

4.

5.

Koszt całkowity

Budżet Gminy

Termin realizacji

2012-2014 r.
2007-2016 r.

2013-2014 r.

2007-2015 r.
2014-2015 r.

Gmina Bodzechów
1.

2.

3.

Budowa kanalizacji w miejscowości Szewna,
Miłków, Sudoł, Denkówek
Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów,
Os. Nalazka
e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

84 971,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Bodzechów

40 000,00 zł

4.

Budżet Gminy i inne
źródła

2013 -

Budżet Gminy i inne
źródła

2013 -

Budżet Gminy i inne
źródła
Budżet Gminy i inne
źródła

2013 -

2013 -
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Lp.
5.

6.

7.

8.

Zadanie
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w
aglomeracji Ostrowiec Św. II etap
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów I
etap
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap

Koszt całkowity

Źródła finansowania

Termin realizacji

Budżet Gminy i inne
34 646 395,00 zł źródła

2007-2015 r.

Budżet Gminy i inne
2 132 000,00 zł źródła

2012-2014 r.

Budżet Gminy i inne
3 388 875,00 zł źródła

2011-2014 r.

Budżet Gminy i inne
800 000,00 zł źródła

2013 -2015 r.

Gmina Bałtów
1.

2.

3.

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej wraz z przebudową systemów
grzewczych oraz wymianą oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne:
"Dom Ludowy" w Okole, Gminny Ośrodek
Kultury w Bałtowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Bałtowie, Urząd Gminy w Bałtowie.
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z
przyłączami oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w Bałtowie.
Zakup pojazdów specjalistycznych wraz z
urządzeniami do ciśnieniowego czyszczenia
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

1 920 000,00 zł

Budżet Gminy
Norweski Mechanizm
Finansowy,
WFOŚ i GW

2013 -2015 r.

Budżet Gminy
119 888,10 zł

2013 r.

Budżet Gminy,
138 990,00 zł WFOŚ i GW

2013 r.
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Lp.
4.

5.

6.

Zadanie

Koszt całkowity

Bałtów
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
Bałtów
Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienna w
miejscowości Bałtów
Zakup ciągnika pod potrzeby wodociągów

Źródła finansowania

Termin realizacji

1 088 607,28 zł

Budżet Gminy i inne
źródła

2013r.

233 700,00 zł

Budżet Gminy i inne
źródła

2013r.

67 000,00 zł

Budżet Gminy i inne
źródła

2013r.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.

2.

Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego
opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
msc. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w
oparciu o regulację rzeki Modły z
wykorzystaniem istniejącego zbiornika w
Częstocicach jako polderu zalewowego do
redukcji fali powodziowej"
Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem
węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy
ul. Siennieńskiej137,137A i Rzeczki 1B

3.

System gospodarki odpadami komunalnymi

4.

Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej

5.

Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w

Budżet Gminy

195 073,00 zł

2012-2013 r.

Budżet Gminy
225 000,00 zł

2012-2013 r.

22 851 356,00 zł Budżet Gminy

2013-2016 r.

6 904 793,00 zł Budżet Gminy

2011-2017 r.

24 249 598,00 zł Budżet Gminy

2006-2020 r.
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Lp.

Zadanie

Koszt całkowity

Źródła finansowania

Termin realizacji

północnej części miasta Ostrowca Św od ul.
Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.
Samsonowicza
6.

7.

8.

9.

10.

Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego
składowiska odpadów
Edukacja Ekologiczna – organizacja cyklicznych
imprez: „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”,
„Dzień bez samochodu”, „Święto Drzewa”,
„Światowy dzień ochrony środowiska”,
„Tydzień czystości wód”, „Dni lasu” i wiele
innych. Realizacja „Programu promocji
i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów
w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”. Konkursy: „Zielone
podwórka”, Edukacyjne imprezy plenerowe
„Pikniki edukacyjno – ekologiczne”.
Budowa trzeciego reaktora biologicznego wraz z
modernizacją dwóch istniejących reaktorów
(oczyszczalnia ścieków)
Modernizacja instalacji odprowadzania spalin
dla 4 sztuk kotłów WR 25 oraz kotła parowego
OR 10
Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"

Budżet Gminy
9 593,00 zł

2011-2013 r.
Budżet gminy, WFOŚ i
GW

57 500,00 zł

2013 r.

Fundusz Spójności UE
14 200 000,00 zł MWiK Sp. z. o.o.

2013-2014 r.

WFOŚ
3 000 000,00 zł
312 970,00 zł Budżet Gminy, MFEOG

2015-2016 r.
2011-2021 r.
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6. OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu ochrony środowiska jest dobry
system sprawozdawczości, który powinien opierać się na wskaźnikach stanu środowiska i
presji na środowisko a także reakcji działań zapobiegawczych. W tab. 22 umieszczono
wskaźniki monitorowania Programu, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie
sukcesywnie modyfikowana. Do określenia niniejszych wskaźników posłużyły dane
udostępniane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), główny urząd
statystyczny (GUS) oraz informacje uzyskane z gmin powiatu ostrowieckiego. Określenie
wskaźników wymaga posiadania informacji dotyczących monitoringu środowiska i wykazu
wydatków poniesionych na poprawę stanu środowiska. Informacje te powinny być
opracowywane co 2 lata. W oparciu o analizę omawianych wskaźników będzie można
oceniać skuteczność realizacji Programu ochrony środowiska, a wnioski z tej oceny będą
brane pod uwagę przy aktualizacji niniejszego Programu. Aktualizacja to powinna być
wykonywana, co 4 lata.
Tabela 22. Wskaźniki monitorowania Programu

Wskaźnik

Jednostka

Liczba mieszkańców powiatu ostrowieckiego

[os.]

Liczba bezrobotnych w powiecie ostrowieckim

[os.]

Długość dróg krajowych

[km]

Długość dróg wojewódzkich

[km]

Długość dróg powiatowych utwardzonych

[km]

Długość dróg powiatowych nieutwardzonych

[km]

Długość dróg gminnych o nawierzchni twardej

[km]

Długość dróg gminnych gruntowych

[km]

Długość sieci wodociągowej

[km]

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej

[szt.]

Jakość wód powierzchniowych

Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545)
Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i

Jakość wód podziemnych
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Wskaźnik

Jednostka

Ilość studni głębinowych

sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz. U. Nr 143, poz. 896).
[szt.]

Długość sieci kanalizacyjnej

[km]

Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków

[szt.]

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków

[szt.]

Ilość ścieków wymagających oczyszczenia

[m3/rok]

Ilość ścieków oczyszczonych

[m3/rok]

Długość sieci gazociągowej

[km]

Jakość powietrza

Zanieczyszczenia pyłowe ogółem

Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów
niektórych
substancji
w
powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031)
[Mg/rok]

Zanieczyszczenia pyłowe ze spalania paliw

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia pyłowe z produkcji cementu
i materiałów ogniotrwałych
Zanieczyszczenia pyłowe węglowe

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe ogółem

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe SO2

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe NOx

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe CO

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe CO2

[Mg/rok]

Zanieczyszczenia gazowe pozostałe

[Mg/rok]

Poziomu hałasu

[dB]

Ilości odpadów komunalnych zmieszanych
zebranych
Ilość czynnych składowisk odpadów

[Mg]

[Mg/rok]

[szt.]

Powierzchnia zmeliorowanych gruntów ornych [ha]
Powierzchnia użytków rolnych

[ha]

Powierzchnia gruntów ornych

[ha]

Powierzchnia sadów

[ha]

Powierzchnia łąk

[ha]

Powierzchnia pastwisk

[ha]
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Wskaźnik

Jednostka

Powierzchnia zalesionych gruntów

[ha]

Lesistość

[%]

Powierzchnia parków krajobrazowych

[ha]

Powierzchnia obszarów chronionego
krajobrazu
Powierzchnia rezerwatów

[ha]

Powierzchnia użytków ekologicznych

[ha]

Powierzchnia stanowisk dokumentacyjnych

[ha]

Ilość pomników przyrody

[szt.]

Powierzchnia zielni miejskiej i wiejskiej

[ha]

Powierzchnia cmentarzy

[ha]

Liczba elektrowni wodnych

[szt.]

Liczba elektrowni wiatrowych (liczba
masztów)
Liczba instalacji wykorzystujących geotermię

[szt.]

Liczba stacji sieci komórkowych

[szt.]

Środki finansowe przeznaczone na edukację
ekologiczną
Środki finansowe przeznaczone na ochronę
powietrza
Środki finansowe przeznaczone na ochronę
wód
Środki finansowe przeznaczone na ochronę
przyrody
Środki finansowe przeznaczone na leśnictwo

nakłady [zł]

[ha]

[szt.]

nakłady [zł]
nakłady [zł]
nakłady [zł]
nakłady [zł]

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja zadań Programu ochrony środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania
środków budżetowych jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe
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między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska, w
którym podstawowymi źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy
pomocowe, środki własne inwestorów oraz budżet gminy. Do instrumentów finansowych
powiatu w zakresie ochrony środowiska należą:
 opłaty za korzystanie ze środowiska,
 kary za korzystanie ze środowiska,
 inne.
7.1 Fundusze celowe
Środki zgromadzone w funduszach są przeznaczane na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej i służą realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Powiat
ostrowiecki ma możliwość ubiegania się o pomoc w finansowaniu zadań w zakresie ochrony
środowiska z:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach, który udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i
gospodarki wodnej zgodnych z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Krajowego
Programu

Oczyszczania

Ścieków

Komunalnych,

Strategii

Rozwoju

Województwa

Świętokrzyskiego oraz zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów
prawa. Wojewódzki Fundusz zwykle współfinansuje zadania inwestycyjne w wysokości
nieprzekraczającej 40% udokumentowanych kosztów realizacji zadania. Podstawową formą
działalności WFOŚiGW jest udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach oprocentowania
i spłat oraz dofinansowania niektórych zadań w formie dotacji. Do planowanych
przedsięwzięć priorytetowych dofinansowywanych należą:
1). ochrona wód i gospodarka wodna, w tym:
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni
ścieków komunalnych i przemysłowych o przepustowości powyżej 20 m3/d, ze
szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni dla aglomeracji ujętych w „Krajowym
programie oczyszczania ścieków komunalnych”,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub renowacja istniejących komunalnych sieci
kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji dla aglomeracji
ujętych w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych”,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących miejskich
oczyszczalni wód opadowych wraz z kanalizacją,
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 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących zbiorników
wodnych

ujętych

w

„Programie

małej

retencji

dla

województwa

świętokrzyskiego”, o pojemności powyżej 10 000 m3,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących stacji uzdatniania
wody dla potrzeb komunalnych,
 przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą,
 kompleksowa realizacja przez gminy systemów indywidualnych oczyszczalni
ścieków na wydzielonych, ujętych w programach gminnych obszarach, gdzie
budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla
środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, opracowanie planów służących
gospodarowaniu zasobami wodnymi,
 zakup nowych pojazdów specjalistycznych wyposażonych w urządzenia do
ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych,
 zakup

nowych

mobilnych

urządzeń

do

technicznej

inspekcji

sieci

kanalizacyjnej,
 w ramach linii kredytowej wsparte może być wykonanie

nowych

indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych o przepustowości do
20 m3/d oraz wykonanie nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących
oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości do 20 m3/d wraz z
wykonaniem nowych odcinków sieci kanalizacyjnej umożliwiających podłączenie
budynków oraz odpływ ścieków oczyszczonych do istniejącej kanalizacji lub
odbiornika, a także wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących
oczyszczalni wód opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o
trwałej nawierzchni wymagających oczyszczenia w świetle obowiązujących
przepisów wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika,
2). ochrona powietrza, w tym:
 przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i
pyłowych do atmosfery poprzez przebudowę i unowocześnianie technologii produkcji,
technologii spalania paliw,
 przebudowa lub wykonanie nowych instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do atmosfery,
 przebudowa systemów ciepłowniczych,
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 przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przynoszące zmniejszenie zapotrzebowania
mocy cieplnej co najmniej o 10%,
 przebudowa kotłów opalanych paliwem stałym w ciepłowniach miejskich,
osiedlowych i zakładowych na nowoczesne, zwiększające wydajność cieplną, z
jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa stałego,
 przedsięwzięcia wykorzystujące niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii,
 przedsięwzięcia służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w spalinach emitowanych
ze środków transportu,
 przebudowa sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, systemy monitoringu i regulacji
węzłów i sieci ciepłowniczych,
 realizacja programów zapobiegania powstawaniu lub przenikaniu hałasu do
środowiska,
 opracowanie Programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi taka
konieczność (w tym opracowanie bazy danych o emisji, modelowanie stanu
zanieczyszczenia powietrza, określenie źródeł przekroczeń standardów jakości powietrza
i określenie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji przekroczeń),
 w ramach linii kredytowej wsparty może być zakup i montaż urządzeń kotłowni w
przypadku

przebudowy

kotłowni

opalanych

paliwem

stałym

na

kotłownie

wykorzystujące niskoemisyjne źródła ciepła, o łącznej mocy instalowanych kotłów
poniżej 50 kW, zakup i montaż kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera poniżej
20 m2 oraz urządzeń elektrowni wodnych o mocy poniżej 50 kW,
3). ochrona powierzchni ziemi, w tym:
 zadań ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”,
 usuwanie (demontaż i transport) oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w
postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności
publicznej oraz z obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
mieszkaniowych,
 realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest przez jednostki
samorządu terytorialnego,
 dofinansowanie kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z wypadków w
przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec
sprawcy
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 prowadzenie obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz
terenów zagrożonych tymi ruchami,
4). ochrona przyrody i leśnictwo, w tym:
 przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem
planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo w tym parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody i obszarów NATURA 2000,
 renaturalizacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo,
 realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa oraz
zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i
abiotyczne.
5). edukacja ekologiczna, w tym:
 realizacja programów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiorki surowców
wtórnych i zagospodarowania odpadów,
 przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym realizowane w celu kształtowania
proekologicznych

postaw

i

zachowań

społeczeństwa,

upowszechniające

ideę

zrównoważonego rozwoju,
 szkolenia

z

zakresu

ochrony

środowiska

organizowane

przez

Wojewodę

Świętokrzyskiego lub Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,
6). przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne, w tym:
 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami

ekologicznymi,

położonych

na

obszarach

szczególnie

chronionych

utworzonych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
 wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze
środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze
środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,
 wspieranie realizacji zadań Programu państwowego monitoringu środowiska w
zakresie

jakości:

śródlądowych

wód

powierzchniowych,

śródlądowych

wód

podziemnych, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych, gleby i ziemi,
 działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
 likwidacja skutków klęsk żywiołowych w obiektach infrastruktury ochrony
środowiska,
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 zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy
nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskuteczności egzekucji
wobec niego, jak również w przypadku konieczności natychmiastowego podjęcia tych
działań z uwagi na zagrożenie dla środowiska lub zaistnienie nieodwracalnych szkód w
środowisku,
 działania obejmujące przedsięwzięcia zgodne z priorytetami dziedzinowymi
realizowane jako kompleksowe projekty.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest
największą instytucją finansującą przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce. Celem
działalności NFOŚiGW jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i
zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu
widzenia

potrzeb

środowiska.

Do

priorytetowych programów

przewidzianych

do

finansowania na 2008 r. należy ochrona:
 wód i gospodarka wodna,
 powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami,
 zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 powietrza,
 przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych.
Bank Ochrony Środowiska S.A., który istnieje od 1991 roku. BOŚ jest
uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć
służących ochronie środowiska i współpracuje z organizacjami zajmującymi się
finansowaniem ochrony środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz innymi funduszami
pomocowymi. Bank współfinansuje szerokie spektrum zadań z zakresu: ochrony wody i
gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi.
EkoFundusz, którego zadaniem jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie
ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale
także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez
społeczność międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. EkoFundusz wyklucza
możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie jedynie
lokalnych problemów. Zadaniem EkoFunduszu jest ponadto ułatwienie transferu na polski
rynek najlepszych technologii, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony
środowiska.
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Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dostępne
w latach 2007-2013. W ramach funduszy strukturalnych dostępnymi w Polsce programami
operacyjnymi są:
 regionalne programy operacyjne (dla każdego województwa ),
 PO Infrastruktura i środowisko,
 PO Kapitał ludzki,
 PO Innowacyjna gospodarka,
 PO Rozwój Polski Wschodniej,
 Programy europejskiej współpracy terytorialnej,
 PO Pomoc techniczna.
W ramach Regionalnego Systemu Operacyjnego (RPO) dla województwa
świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o
dofinansowanie projektów przede wszystkim dla priorytetu 4 (rozwój infrastruktury ochrony
środowiska i energetycznej). Celem priorytetu 4 jest poprawa dostępu mieszkańców do
infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej oraz poprawa efektywności systemów
infrastruktury z tego zakresu, a także poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie
jego degradacji.
1). W ramach tego priorytetu dofinansowane mogą być następujące projekty:
 budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych w aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM,
 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w
aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM,
 budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych,
 budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracjach od 5000 do 15000
RLM,
 budowa i modernizacja elementów infrastruktury przeciwpowodziowej,
tworzenie i odtwarzanie (w tym zalesianie) polderów zalewowych, regulacja
cieków wodnych,
 budowa i modernizacja zbiorników wodnych wielofunkcyjnych o pojemności
od 70 tys. m3 do 10 mln m3 i stopni wodnych,
 modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych,
 rekultywacja składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych,
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 budowa i modernizacja zintegrowanych systemów ciepłowniczych, wymiana
przestarzałych instalacji cieplnych,
 projekty

dotyczące

wykorzystania

w

systemach

energetycznych

i

ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii,
 budowa i modernizacja systemów dystrybucji sieci elektrycznej.

Maksymalna wartość dotacji z UE może wynieść od 50 do 85% środków
kwalifikowanych inwestycji. Ponadto dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów
w ramach priorytetu 3 (podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu).

8. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA GMINNYCH PROGRAMÓW
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2012 2015" może być wykorzystany w trakcie prac nad gminnymi programami ochrony
środowiska. Zaleca się, aby zachować podobną strukturę tych programów, natomiast cele i
strategia ich realizacji, a także priorytety i przedsięwzięcia muszą być dopasowane do
168

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
specyfiki danej gminy. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, struktura programów
gminnych powinna nawiązywać do struktury powiatowego programu ochrony środowiska i
zawierać następujące informacje:
 ocenę aktualnego stanu środowiska, w zakresie poszczególnych elementów
środowiska - stan wyjściowy,
 strategię działań w zakresie zagadnień o charakterze systemowym, ochronę
dziedzictwa przyrodniczego, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody
i energii, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne,
 ocenę realizacji Programu,
 nakłady finansowe na realizację Programu: koszty wdrożenia przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji oraz udział potencjalnych źródeł finansowania w ogólnych
kosztach realizacji Programu.
Powiatowy program należy postrzegać jako pomoc w formułowaniu celów i
kierunków działań, z zachowaniem specyfiki danej gminy. Lista priorytetów ekologicznych
(tab. 19) ujęta w programie powiatowym wskazuje wprost, które przedsięwzięcia muszą
zostać skonkretyzowane w programach gminnych. Kierunki działań dla gmin oraz innych
podmiotów gospodarczych powiatu ostrowieckiego należy określić na podstawie analizy
działań opisanych powyżej w poszczególnych rozdziałach niniejszego Programu (każdy
komponent osobno).

1. Lasak J. i inni: Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla powiatu
ostrowieckiego, , Ostrowiec Świętokrzyski wrzesień 2003 r.
2. Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, Kielce 2011 r.
3. Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego, Kielce 2007 r.
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4. Program rozwoju turystyki i promocji powiatu ostrowieckiego, Ostrowiec
Świętokrzyski, listopad 2005 r.
5. Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku 2020, Ostrowiec
Świętokrzyski, listopad 2005 r.
6. Wieloletni program inwestycyjny powiatu ostrowieckiego na lata 2006 – 2010,
Ostrowiec Świętokrzyski, listopad 2005 r.
7. Informacje na temat rozwoju obszarów wiejskich w rok po akcesji z Unią Europejską,
Ostrowiec Świętokrzyski, 2005 r.
8. Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2012
9. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Ostrowiec
10. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Bałtów.
11. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Bodzechów.
12. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Ćmielów.
13. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Kunów.
14. Ankieta dla potrzeb opracowania programu ochrony środowiska - Gmina Waśniów.
15. Ankietyzacja przedsiębiorstw powiatu ostrowieckiego
16. Strony internetowe Ministerstwa Środowiska
17. Strony internetowe GUS
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