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1.WPROWADZENIE 

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sadowie przyjętego przez Radę Gminy w Sadowiu Uchwałą  

Nr XVIII/82/04 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sadowie wraz z Planem Gospodarki Odpadami. Zgodnie z ustawą  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) 

niniejszy dokument zawiera cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj  

i harmonogram działań proekologicznych, środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022 definiuje cele i zadania dla najbliższych czterech lat 

(2015-2018) są to tzw. cele krótkookresowe oraz cele i zadania długookresowe (na lata 

2019-2022). Ponadto w dokumencie tym określono monitoring realizacji Programu oraz 

nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń Programu.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na 

lata 2019-2022 spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo 

Środowiska dokumencie Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na 

szczeblu regionalnym i lokalnym. Niniejszy dokument jest zgodny z dokumentami 

powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016, a także z dokumentami na szczeblu międzynarodowym 

i wspólnotowym. 

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA 

Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na 

lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, określający kierunki polityki 

ekologicznej, należy traktować, jako wypełnienie obowiązku aktualizacji Polityki 

Ekologicznej Państwa, a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba tej aktualizacji wynika 

z prawa ochrony środowiska. Stwarza to, z jednej strony szansę szybkiego rozwiązania 
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wielu problemów ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców a z drugiej 

strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 

oraz osiągania celów wspólnotowej polityki ekologicznej. Ustawa Prawo ochrony 

środowiska w art. 17 ust. 1 (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wprowadza obowiązek 

przygotowywania i aktualizowania Programu Ochrony Środowiska, zgodnie z wytycznymi 

opracowania i przyjęcia przez państwo Polityki Ekologicznej.  

Gminny Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, 

opracowywanym na szczeblu gminnym, odnoszącym się do aspektów środowiskowych. 

Dokument zachowuje spójność między innymi z Planem Rozwoju Lokalnego, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, jak również z innymi dokumentami 

obowiązującymi na szczeblu lokalnym. Dokument ten ma określać i systematyzować 

działania środowiskowe, niezbędne do poprawy, jakości życia i stanu środowiska na 

terenie gminy oraz przyczyniać się do zapewniania zrównoważonego rozwoju gminy. 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na 

lata 2019-2022  został opracowany na zlecenie Wójta gminy Sadowie, zgodnie z art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 

z późn. zm.), uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14 przedmiotowej ustawy, 

t. j.: 

1. Cele ekologiczne; 

2. Priorytety ekologiczne; 

2.1.  Poziomy celów długoterminowych; 

3. Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

4. Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe. 
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2.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Projekt 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 

2019-2022 zgodnie z art. 17 ust. 2 podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy 

powiatu, czyli Zarząd Powiatu Opatowskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że Wójt 

gminy Sadowie, zgodnie z art. 17 ust. 4, zapewnia możliwość konsultacji społecznych, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie Programu Ochrony Środowiska. Po przeprowadzeniu postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po zaopiniowaniu, Program ten, 

zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, uchwala Rada gminy w Sadowiu. Ustawa ta 

wprowadza również obowiązek sporządzania, co 2 lata raportu z wykonania Programu 

i przedstawienia go Radzie Gminy Sadowie. 

W sporządzonym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów 

prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Programu 

stanowią następujące akty prawne: 

−Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                        (Dz. 

U. z 2013 poz. 1232), 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235), 

−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627), 

−Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2013 poz. 1399), 

−Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469), 

−Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139), 
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−Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 poz. 1153), 

−Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196), 

−Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), 

−Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej                       

(Dz. U. z 2014 poz. 1413), 

−Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych                                               

(Dz. U. z 2013 poz. 1205),  

−Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409),  

−Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 poz. 625), 

−Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska                                                           

(Dz. U. z 2013 poz. 686), 

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

(Dz. U. z 2015 poz. 199), 

−Ustawa z dnia 21 sierpień 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856). 
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3. ŹRÓDŁA DANYCH  

W trakcie prac nad Programem: 

• konsultowano się z pracownikami Urzędu gminy w Sadowiu w zakresie 

pozyskania informacji niezbędnych do opracowania Programu; 

• dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów 

strategicznych szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu 

ustalenia uwarunkowań zewnętrznych dla opracowywanego Programu; 

• dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych dla gminy Sadowie                   

w celu zachowania spójności priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej 

realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich dokumentach 

strategicznych; 

• określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Sadowie i na 

ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające w 

zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz 

obowiązującymi dokumentami strategicznymi dla gminy; 

• opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych 

działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb w zakresie 

ochrony środowiska, możliwości finansowe gminy oraz dostępne źródła 

finansowania; 

• uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania Programu;  

W Programie uwzględniono następujące, zasadnicze części: 

• charakterystykę gminy, uwzględniającą dane demograficzne, gospodarcze oraz 

o stanie infrastruktury i środowiska; 

• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne realizacji Program Ochrony Środowiska 

dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na szczeblu 

gminnym; 

• cele i priorytety ekologiczne dla gminy Sadowie; 

• analizę, jakości środowiska na terenie gminy wraz z planowanymi działaniami 

ekologicznymi; 

• harmonogram realizacji działań ekologicznych na terenie gminy Sadowie; 

• propozycję systemu wdrażania i monitorowania Programu. 
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Opracowując Program wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych 

jednostek:  

• Urząd gminy w Sadowie, 

• Starostwo Powiatowe w Opatowie, 

• Nadleśnictwa Łagów, Ostrowiec Świętokrzyski, 

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, 

• Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 

• Powiatowy Zarząd Dróg w Opatowie, 

• Wojewódzki Zarząd Dróg w Kielcach, 

• Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie, 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ), 

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, 

• Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, 

• Państwowy Instytut Geologiczny (IKAR, MIDAS), 

• Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowy 

Zespół Doradczy w Opatowie, 

• Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GEOPORTAL), 

• Główny Urząd Statystyczny (GUS), 

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). 

Przygotowanie Programu jest konsekwencją realizacji polityki ekologicznej państwa 

przedstawionej w II Polityce Ekologicznej Państwa oraz Programie Wykonawczym do II 

Polityki Ekologicznej Państwa. Gminny Program odnosi się do dokumentów wyższego 

szczebla. Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 z 

perspektywą na lata 2019-2022 odnosi się do Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Opatowskiego oraz Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego. 

Należy podkreślić, że dokumenty te są wykonywane w określonej kolejności – od 

programu wojewódzkiego, poprzez programy powiatowe do gminnych. Wdrożenie 

Programu przyczyni się do poprawy środowiska przyrodniczego oraz wzrostu 

atrakcyjności gminy zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów. 
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4.CHARAKTERYSTYKA GMINY SADOWIE 

4.1.CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA 

4.1.1.POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

 

Rysunek 1. Położenie Gminy Sadowie na tle Powiatu Opatowskiego 

Gmina Sadowie od 1 stycznia 1999 przynależy do województwa świętokrzyskiego, 

znajduje się w jego środkowo - wschodniej części, jako jedna z ośmiu gmin tworzących 

powiat opatowski. Gmina graniczy od zachodu, północy i północnego wschodu z gminami 

powiatu ostrowieckiego: Waśniów, Bodzechów i Ćmielów, zaś od południa 

i południowego - wschodu przylega do gmin powiatu opatowskiego: Opatów i Baćkowice. 

Gmina Sadowie położona jest przy drodze krajowej nr 9 Radom – Ostrowiec – Opatów – 

Rzeszów, obsługującej środkową jej część. Teren gminy zajmuje obszar 82 [km2]1 . 

                                                                 
1 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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Rysunek 2. Sołectwa Gminy Sadowie 

W skład Gminy wchodzą 22 sołectwa: Biskupice, Bogusławice, Bukowiany, 

Czerwona Góra, Grocholice, Jacentów, Łężyce, Małoszyce, Michałów, Niemienice, 

Obręczna, Okręglica, Porudzie, Ruszków, Ruszkowiec, Rzuchów, Sadowie, Szczucice, 

Truskolasy, Wszechświęte, Zochcin, Zwola.  

Tabela 1. Porównanie powierzchni Gminy Sadowie na tle powiatu i województwa 2 

 

Lp. Jednostka terytorialna 
Powierzchnia                 

[km2] 

Powierzchnia                 

[ha] 

1 Gmina Sadowie 82 8181 

2 Powiat Opatowski 911 91090 

3 Województwo Świętokrzyskie 11711 1171050 

                                                                 
2 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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Pod względem powierzchni gmina znajduje się na 7 miejscu w powiecie (wśród 

8 gmin) i stanowi 9 % powierzchni całego powiatu oraz na 81 miejscu w województwie 

(wśród 102 gmin), co daje mniej niż 1 % całkowitej powierzchni województwa.  

Tabela 2. Porównanie liczby ludności Gminy Sadowie na tle powiatu i województwa 3 

 

Lp. Jednostka terytorialna Liczba ludności 

(stan na dzień 31 XII 2014) 

1 Gmina Sadowie 4175 

2 Powiat Opatowski 54248 

3 Województwo 

Świętokrzyskie 
1263176 

 Gminę zamieszkuje obecnie 4175 osób (stan na 31 XII 2014 roku, źródło: GUS). 

Pod względem liczby ludności lokuje się ona na 6 miejscu w powiecie oraz 77 miejscu 

w województwie.  

Centrum administracyjne Gminy i siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Sadowiu.  

 

                                                                 
3 źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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Fotografia 1. Widok satelitarny obszaru Gminy Sadowie z widocznym przeważającym 
obszarem upraw rolniczych 
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Fotografia 2. Krajobraz rolniczy wschodniej części Gminy Sadowie 

 

Fotografia 3. Krajobraz rolniczy zachodniej części Gminy Sadowie 
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4.1.2.KOMUNIKACJA 

 

Rysunek 3. Układ dróg na obszarze Gminy Sadowie 

Gmina Sadowie położona jest w pobliżu węzłów komunikacyjnych znaczenia 

międzyregionalnego, jakie stanowią Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów - i poprzez nie 

istnieje możliwość dogodnego połączenia. Ostrowiec Świętokrzyski łączy się z Warszawą 

i północnymi obszarami Polski, natomiast Opatów z Rzeszowem, Lublinem, Kielcami, 

Śląskiem oraz Łodzią. Długość drogi krajowej nr 9 na terenie gminy wynosi 6, 8 km. 

Uzupełnieniem układu komunikacyjnego na terenie gminy są drogi powiatowe i gminne. 

Ogółem przez teren gminy przebiega 56 km dróg powiatowych i 137 km dróg gminnych. 
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4.1.3.INFORMACJE GOSPODARCZE 

 

Wykres 1. Udział gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk w powierzchni użytków rolnych 
(stan na 2005 r)4 

W Gminie Sadowie znacznie przeważają użytki rolne z czego najwięcej zajmują grunty 

orne (91 %). Drugim pod względem powierzchni użytkiem rolnym są  

łąki (6,07 %), następnie sady (2,11 %) i pastwiska (0,6 %). Podstawowe uprawy to: zboża, 

ziemniaki i buraki cukrowe. 

Na terenie Gminy zlokalizowane są zakłady i firmy o charakterze (stan na 22 sierpnia 

2014 r.): 

 produkcyjnym – 6; 

 usługowym – 16; 

 handlowym – 22; 

 gastronomicznym – 3; 

 pozostałe – 70. 

                                                                 
4 źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

Grunty orne

Sady

Łaki

Pastwiska
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W poprzednich latach liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

terenie Gminy Sadowie kształtowała się w następujący sposób: 

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2013, wg 
branż 

ROK 2011 2012 2013 

Handel 24 25 27 

Usługi budowlane 7 9 15 

Usługi 
transportowe 

3 4 4 

Gastronomia 1 1 1 

Ubezpieczenia 1 3 3 

Skup owoców i 
warzyw 

- - - 

Mechanika 
pojazdowa 

7 7 7 

Produkcja energii 
elektrycznej 

- - - 

Inne 41 42 49 

RAZEM 84 91 106 

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ilość 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Sadowie. 

Zważywszy na niską urbanizacje regionu wynik ten jest zadowalający. Rezultaty 

dotyczące ilości podmiotów gospodarki narodowej przypadające na 10 tys. ludności  

i ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności są 

zbliżone dla Gminy Sadowie i Powiatu Opatowskiego. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 20 

4.1.4.DEMOGRAFIA 

Gminę Sadowie zamieszkuje 4175 osób (stan na 31 XII 2014 roku, źródło: GUS), co 

przy powierzchni 82 km2, daje zagęszczenie 51 osób na 1 km2.  

W podziale na poszczególne sołectwa liczba mieszkańców kształtuje się w sposób 

następujący: 

Tabela 4 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Sadowie 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba ludności 

1 Jacentów 618 

2 Sadowie 475 

3 Rżuchów 299 

4 Niemienice 298 

5 Obręczna 279 

6 Bogusławice 256 

7 Ruszków 213 

8 Zochcin 211 

9 Ruszkowiec 198 

10 Porudzie 141 

11 Zwola 137 

12 Grocholice 132 

13 Łężyce 132 

14 Wszechświęte 111 

15 Truskolasy 109 

16 Czerwona Góra 108 

17 Biskupice 94 

18 Szczucice 88 

19 Bukowiany 84 

20 Małoszyce 74 

21 Michałów 68 

22 Okręglica 50 

 Ogółem  4175 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 21 

Wybrane dane statystyczne dotyczące demografii przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Wybrane dane statystyczne z okresu 2010 - 2013 dotyczące Gminy Sadowie5 

Data 2010 2011 2012 2013 

Ludność 

Ludność ogółem 4211 4183 4169 4155 

Ludność 

(mężczyźni) 

2043 2036 2035 2033 

Ludność (kobiety) 2168 2147 2134 2122 

Struktura wiekowa 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

(17 lat i mniej) 

767 729 703 689 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

2583 2576 2590 2579 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

861 863 862 858 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Kobiety na 100 

mężczyzn 

106 105 104 105 

Gęstość zaludnienia 

Ludność na 1 km2 51 51 51 50 

 

 Analizując powyższe dane można stwierdzić, że liczba ludności kształtuje się na 

podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich 4 lat. Niewielki spadek może być 

spowodowany migracja osób młodych z terenów wiejskich do miast w celach 

zarobkowych i dla podwyższenia standardu życia. Ze względu na płeć w Gminie Sadowie 

                                                                 
5 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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nieznaczną przewagę mają kobiety, gdyż stanowią niewiele ponad 51 % mieszkańców. 

Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 os/km2, w województwie 

świętokrzyskim 108 os/km2, natomiast w powiecie opatowskim 60 os/km2.  W Gminie 

Sadowie gęstość zaludnienia jest niższa od powyższych i wynosi 50 os/km2. Wpływ na to 

może mieć niewielkie uprzemysłowienie tego terenu. Pod względem struktury wiekowej, 

w Gminie przeważa ludność w wieku produkcyjnym (około 61 %). Liczba osób poniżej 

17 roku życia jest porównywalna z liczbą osób w wieku poprodukcyjnych. 

4.1.5.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Tabela 6. Wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne Gminy Sadowie na przestrzeni lat 
2010-20126 

 2010 2011 2012 

Budynki 
mieszkalne w 

gminie 

1362 1363 1366 

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 

wodociąg 1135 1138 1141 

centralne 
ogrzewanie 

922 925 928 

gaz sieciowy 324 326 327 

 

 W latach 2010-2012 nie zanotowano znacznego wzrostu wyposażenia mieszkań 

w instalacje techniczno-sanitarne. Ze wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących 

się w gminie Sadowie 8 na 10 mieszkań posiada sieć wodociągową, centralne ogrzewanie 

6 na 10 mieszkań, a zaledwie 2 na 10 mieszkań gaz sieciowy.   

 

 

 

 

 

                                                                 
6 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 23 

4.1.5.1.CIEPŁOWNICTWO 

Na terenie Gminy Sadowie nie istnieje sieć ciepłownicza. Ciepło w domach 

i budynkach publicznych wytwarzane jest za pomocą indywidualnych kotłów opalanych 

węglem, drewnem bądź gazem. 

4.1.5.2.GAZOWNICTWO 

Gmina Sadowie jest częściowo zgazyfikowana. Przez teren powiatu przebiega 

gazociąg wysokoprężny Sandomierz-Ostrowiec pod zarządem Karpackiej Spółki 

Gazownictwa, do którego podłączona jest Gmina Sadowie. Aktualnie przyłączonych do 

sieci gazowniczej jest 392 gospodarstw domowych na 1369 gospodarstw domowych 

zamieszkałych, przez co najmniej jedną osobę. Stanowi to 28,6%. Indywidualne potrzeby 

mieszkańców nieprzyłączonych do sieci gazowej zaspokajane są za pomocą gazu propan-

butan konfekcjonowanego w butlach.  
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4.1.5.3.GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Ramy dla gospodarki wodno-ściekowej określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2006 nr 123 

poz. 858, z późn. zm.) oraz ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012 poz. 

145, z późn. zm.). Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków zależy od sieci rozdzielczej, czyli 

od dwóch sieci przemysłowych: sieci wodociągowej dostarczającej wodę i sieci 

kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki. 

W Gminie Sadowie nie ma sieci kanalizacyjnej. Zamiast niej w Gminie z działania 

mające na celu wyposażyć gospodarstwa domowe w indywidualne oczyszczalnie 

ścieków. Gmina Sadowie podpisała w dniu 20 lipca 2012 r. umowę z Samorządem 

Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą realizacji projektu pn. Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Sadowie. Inwestycja będzie realizowana 

do końca roku 2014, a jej szacunkowa wartość sięga kwoty 6 030 560, 69 zł. Na sumę tą 

składają się:  

• środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 (PROW) – 3 677 170,00 zł; 

• wkład własny gminy Sadowie (środki budżetowe + wpłaty mieszkańców): 

2 353 390, 69 zł. 

W ramach realizacji ww. projektu na terenie Gminy (działki mieszkańców, którzy 

podpisali stosowne oświadczenia woli, zawarli z gminą odpowiednią umowę oraz 

dokonali niezbędnych wpłat), będą montowane i uruchamiane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnia taka będzie stanowić przez 5 lat własność gminy 

Sadowie, która bezpłatnie wydzierżawi ją w tym okresie mieszkańcowi. Po upływie 5 lat 

oczyszczalnia stanie się własnością mieszkańca. Okres serwisowania urządzenia 

przewidziany jest na 5 lat.  

Zgodnie z zasadami budżetu projektu, mieszkaniec i Gmina partycypują 

w kosztach zakupu i montażu urządzenia w równej części (po 15 %). Pozostałe 70 % 

stanowi unijne dofinansowanie.  
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Do tej pory wybudowano 325 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 

(stan na dz. 28 maj 2014 r.). Do 30 października 2014 r. ma być wybudowane 

391 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 50 szt. w roku 2015. 

Charakterystyka sieci wodociągowej dla gminy Sadowie została przedstawiona                 

w poniższej tabeli. 

Tabela 7. Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Sadowie w roku 2013 

 
Jednostka 

miary 

Oddanych do 
eksploatacji w 

roku 
sprawozdawczym 

Ogółem (stan 
na 31.12.2013) 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km - 141,74 

Stacje uzdatniania wody szt. 0 1 

Przyłącza prowadzące 
do 

budynków/gospodarstw 
szt. 37 877 

Indywidualne wiejskie 
oczyszczalnie ścieków 

szt. 192 201 

Budynki mieszkalne 
podłączone do biorczej 

sieci wodociągowej 
szt. 35 826 

Budynki mieszkalne 
podłączone do zbiorczej 

sieci kanalizacyjnej 
szt. 0 0 

 

Biorąc pod uwagę, że w gminie jest 1369 gospodarstw domowych zamieszkałych, 

ponad 64 % z nich jest podłączonych do sieci wodociągowej.  

4.1.5.4.GOSPODARKA ODPADAMI 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), która zastąpiła obowiązującą w tym 

zakresie regulację z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa wprowadza nowe definicje oraz 

wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również 

szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim rozwiązań 
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podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających 

ich ponowne wykorzystanie. 

Ustawa z dnia 1 stycznia 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897)reguluje ona obowiązki dla gmin związane z zarządzaniem 

gospodarką odpadami. Ponadto ustawa ta reguluje sposób opłaty za wywóz odpadów 

narzucając gminie ustalenie stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, 

a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. W myśl ustawy gmina będzie 

sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez 

odbierającego.  

Gmina Sadowie posiada zorganizowany system odbioru od mieszkańców 

odpadów stałych (w tym zmieszanych). Selektywna zbiórka odpadów odbywa się 

„u źródła” w systemie workowym. Do dyspozycji mieszkańców są: worki 120 l dla 

właścicieli nieruchomości, pojemniki typu IGLOO 1,5 m3 na tworzywa, papier, szkło oraz 

kieszeń na baterie dla szkół oraz pojemniki POK-11 2,2 m3 na papier, tworzywa, szkło 

białe, szkło kolorowe dostępne na terenie gminy. Pojemniki odbierane są raz w miesiącu 

według poniższego harmonogramu. 

Tabela 8. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Sadowie                        

w   2015 roku  

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Bogusławice, 
Grocholice, 
Jacentów , 
Małoszyce, 
Okręglica , 
Obręczna, 
Ruszków, 
Rżuchów, 
Szczucice, 

Wszechświęte 

13 - wtorek 10 -  wtorek 10 - wtorek 7 - wtorek 12 - wtorek 9 - wtorek 

14 - środa 11 - środa 11 - środa 8 - środa 13 - środa 10 - środa 

Biskupice, 
Bukowiany, 
Czerwona 

Góra, Łężyce, 
Michałów, 

Niemienice, 
Porudzie, 

Ruszkowiec, 
Sadowie, 

27 - wtorek 24 - wtorek 24 - wtorek 21- wtorek 26 - wtorek 23 - wtorek 

28 - środa 25 - środa 25 - środa 22 - środa 27 - środa 24 - środa 
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Truskolasy, 
Zwola , 
Zochcin 

 

 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Bogusławice, 
Grocholice, 
Jacentów , 
Małoszyce, 
Okręglica , 
Obręczna, 
Ruszków, 
Rżuchów, 
Szczucice, 

Wszechświęte 

7 - wtorek 11 -  wtorek 8 - wtorek 6 - wtorek 3 - wtorek 8 - wtorek 

8 - środa 12 - środa 9 - środa 7 - środa 4 - środa 9 - środa 

Biskupice, 
Bukowiany, 
Czerwona 

Góra, Łężyce, 
Michałów, 

Niemienice, 
Porudzie, 

Ruszkowiec, 
Sadowie, 

Truskolasy, 
Zwola , 
Zochcin 

21 - wtorek 25 - wtorek 22 - wtorek 20 - wtorek 17 - wtorek 22 - wtorek 

22 - środa 26 - środa 23 - środa 21 - środa 18 - środa 23 - środa 

 

Odpady komunalne zgromadzone przez właścicieli nieruchomości odbierane są 

przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów 

komunalnych oraz posiadające stosowne zezwolenia. 

Firma do odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych wybierana jest 

w drodze przetargu, natomiast firmy działające na terenie Gminy posiadają podpisane 

umowy z podmiotami  posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Miejscem składowania wywiezionych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Sadowie jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Tam też znajduje się 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Został on wybudowany 

przez Ekologiczny Związek gmin Dorzecza Koprzywianki w celu odpowiedniego 

zagospodarowania odpadów z terenów gmin należących do związku.  
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Analiza stanu gospodarki odpadami w wybranych gminach w 2009 r. została 

przedstawiona w tabeli poniżej.  

Tabela 9. Stan gospodarki odpadami w wybranych gminach w 2009 roku 

Lp. Gmina 

Masa zebranych odpadów 

[Mg] 

Zmieszane 
Tworzywa 

sztuczne 
Szkło Makulatura 

1. Baćkowice 307,77 14,01 39,74 12,15 

2. Iwaniska 381,42 27,62 35,51 22,94 

3. Lipnik 293 30 65,7 13,22 

4. Opatów 1765 34,97 74,42 17,05 

5. Sadowie 5,61 14,94 19,29 3,42 

6. Sandomierz 6117,84 15,62* 2* 44* 

7. Koprzywnica 204,81 32,05 40,55 40,11 

8. Klimontów 444,45 12,97 50,37 0,88 

9. Łoniów 436,58 2,45 4,83 0,1 

10. Obrazów 61,98 8,63 10 4,77 

11. Samborzec 831,41 34,56 37,93 50,77 

12. Bogoria 479,78 33,59 36,23 33,58 

 Razem 11329,6 245,79 414,57 198,99 

*dane od jednego przewoźnika SanTa Eko Sp. j. Sandomierz 

Na terenie wyszczególnionych 12 gmin najwięcej zbiera się odpadów zmieszanych 

tj.: 11329,6 ton, następnie szkła 414,57 ton i tworzyw sztucznych 245,79 ton, a najmniej 

makulatury 198,99 ton. Znaczna ilość odpadów zmieszanych spowodowana jest duża 

ilością gospodarstw znajdujących się na obszarach gmin, które w większości są gminami 

rolniczymi. 
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Gmina Sadowie wytwarza niewielką ilość odpadów w stosunku do innych gmin 

odpady zmieszane stanowiły 0, 05 % wszystkich odpadów z analizowanych obszarów, 

natomiast tworzywa sztuczne, szkło i makulatura odpowiednio: 6, 08 %, 4, 65 %  

i 1,72 %. Spowodowane mogło to być niskim uprzemysłowieniem gminy oraz 

stosowaniem gałęzi przemysłowych produkujących niewiele odpadów oraz technologii 

bezodpadowych. Najwięcej odpadów stanowiły odpady zmieszane gromadzone przez 

właścicieli gospodarstw. 

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy zestawiono poszczególne masy 

zebranych odpadów z terenu gminy Sadowie w latach 2010-2013. 

Tabela 10. Masa zebranych odpadów w Gminie Sadowie w 2013 roku 

Nazwa odpadu Kod 

Suma odpadów zebrana w poszczególnych 

latach [Mg] 

2010 2011 2012 2013 

Niesegregowane 

odpady 

komunalne 

 

20 03 01 259,22 264,63 268 278,8 

Papier i tektura 

 

20 01 01 2,03 - - 3,4 

15 01 01 3,71 - - - 

Tworzywa 

sztuczne 

20 01 39 8,62 4,74 11,5 3,4 

15 01 02 0,09 0,83 1,4 1,8 

Szkło 20 01 02 24,88 25,46 38,7 19,6 

Opakowania 
15 01 06 - 6,38 8,4 46,8 

15 01 07 - 2,64 5,3 5,3 

Zużyte opony 16 01 03 - 2,0 - - 

Minerały 19 12 09 - - - 1,6 
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Inne odpady 19 12 12 - - - 2,6 

Opakowania po 

substancjach 

niebezpiecznych* 

15 01 10* 0,764 0,96 0,9 0,02 

Zużyte baterie i 

akumulatory* 
20 01 33* 0,046 0,148 0,01 - 

Zużyty sprzęt i 

elektryczny 

elektroniczny* 

20 01 35* 0,53 0,679 0,5 0,1 

Pozostałe 

odpady 

niebezpieczne* 

20 01 23* 0,28 0,39 0,3 0,5 

 

Na terenie Gminy prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

z podziałem na frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania, zużyte 

opony, minerały oraz odpady niebezpieczne (opakowania po substancjach 

niebezpiecznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Coraz więcej wytwarzanych odpadów w gminie Sadowie zbierana jest w sposób 

selektywny (tabela masa zebranych odpadów z terenu gminy Sadowie w latach                      

2010-2013). Głównym rodzajem powstających odpadów w gminie Sadowie są odpady 

komunalne, szkło i opakowania. Te trzy rodzaje pochodzą głównie z gospodarstw 

domowych oraz działalności gospodarczej. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli danych o masie zebranych odpadów 

w Gminie Sadowie w latach 2010-2013 można zauważyć wzrost masy niesegregowanych 

odpadów komunalnych o 19,58 Mg na przestrzeni 3 lat. Wzrost ten ilustruje szczegółowo 

wykres masy niesegregowanych odpadów komunalnych w poszczególnych latach. 
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Wykres 2. Masa niezebranych niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych                         
w latach 2010-2013 

 

Biorąc pod uwagę strukturę selektywnie zbieranych materiałów w gminie 

Sadowie przeważają szkło i opakowania. Najmniej zaś w zebrano zużytych baterii 

i akumulatorów. 
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Wykres 3. Masa zebranych segeregowalnych odpadów komunalnych w Gminie Sadowie              
w latach 2010-2013 

Inną ważną kwestią dotyczącą odpadów są odpady zawierające azbest. Azbest jest 

zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Staje się 

zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów z jego 

zawartością. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna o średnicy 

mniejszej niż 3 µm długości powyżej 5 µm (włókna respirabilne), które przedostając się 

z powietrzem do pęcherzyków płucnych, mogą penetrować tkankę płucną. Według 

Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy 

go unikać, chociaż nie musi on wywoływać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu 

z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum. 
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Tematyka azbestowa ujęta jest szeroko bezpośrednio i pośrednio w wielu aktach 

prawnych krajowych i unijnych. Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla 

zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 z późn. zm.), zgodnie z którą do 28 września 

1998 r. zakończono produkcje płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r.  

obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W 2002 r. Rada 

Ministrów przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski., na postawie którego opracowano Program 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Mają one na celu wyeliminowanie 

negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, 

poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających 

azbest.  

Według sporządzonej w 2012 r. inwentaryzacji (zaktualizowanej zgodnie ze stanem 

na 29.05.2015 r.) i opracowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

gminy Sadowie ustalono, że na terenie Gminy Sadowie oznaczano płyty azbestowo-

cementowe o łącznej powierzchni: 222 843 m2, a ich całkowita masa -wynosi: 2 451 273 

kg.  Dane te zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 11. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sadowie  

Kod 

wyrobu 
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Ilość w m2 Ilość w kg 

W01 
Płyty azbestowo-cementowe płaskie 

stosowane w budownictwie 
20 818 228 998 

W02 
Płyty azbestowo-cementowe faliste dla 

budownictwa 
202 025 2 222 275 

Razem 222 843 2 451 273 

Na podstawie powyższej tabeli stwierdzono, że w Gminie Sadowie przeważającą część 

wyrobów zawierających azbest stanowią płyty faliste W02 (91%).  Zaś ilość wyrobów 

azbestowych w przeliczeniu na 1 km2 wynosi w gminie Sadowie 30,00 Mg i jest niższa do 
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średniej krajowej (obliczonej na podstawie szacunkowych danych ilości wyrobów 

azbestowych występujących na terenie Polski). 

Wykres 4. Ilość wyrobów zawierających azbest przypadającego na mieszkańca sołectwa             
w Gminie Sadowie (stan na 2012 r.)7 

 

Przeliczając ilość wyrobów na jednego mieszkańca zauważymy, że ich największa 

ilość przypada na mieszkańców miejscowości Biskupice i Małoszyce (ponad 

1200 kg/mieszkańca). 

Na podstawie danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w 2012 r. 

zawartych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Sadowie 

najwięcej takich wyrobów jest zlokalizowanych w miejscowościach Sadowie i Niemienice, 

w każdej ponad 200 000 kg. Stan techniczny wyrobów zawierających azbest 

charakteryzowany poprzez stopień pilności ich usunięcia wskazuje na pilną potrzebę 
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pozbycia się 3% eternitu (I stopień pilności), powtórną ocenę w ciągu roku 10% eternitu 

(II stopień pilności) i powtórną ocenę do 5 lat pozostałych 87% eternitu (III stopień 

pilności) zlokalizowanego w gminie Sadowie 

4.2.AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA GMINY SADOWIE I JEGO ZAGROŻENIA 

4.2.1.WARUNKI KLIMATYCZNE I POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

4.2.1.1.KLIMAT 

Gmina Sadowie posiada na ogół korzystne dla rolnictwa warunki klimatyczne. 

Charakteryzują się długim okresem wegetacji (200 - 220 dni) i średnią sumą rocznych 

opadów przekraczają 550 mm. Długość okresu bezprzymrozkowego to 160 - 175 dni, 

wilgotność powietrza 80%, a przeważające wiatry to zachodnie. Długość okresu pod 

pokrywą śnieżną to 50 – 95 dni. W obrębie gminy klimat jest zróżnicowany. Mniej 

sprzyjające warunki posiada część południowo-zachodnia położona w granicach Pasma 

Jeleniowskiego Gór Świętokrzyskich, której lokalny mikroklimat posiada cechy klimatu 

górskiego. Uzależnione jest to położeniem terenu. W obrębie gminy zaznacza się wyraźna 

różnica warunków topoklimatycznych pomiędzy południową i południowo-zachodnią 

częścią w obrębie wierzchowiny i stoków Pasma Jeleniowskiego - a pozostałą częścią 

gminy tj. pomiędzy terenami dolinnymi, a stokami o różnej ekspozycji i wierzchowinami. 

Mimo znacznych różnic mikroklimatycznych (szczególnie w dolinach) klimat gminy 

Sadowie jest korzystny dla większości roślin uprawianych w Polsce. 

4.2.1.2.POWIETRZE 

Obszar Polski podzielony jest na strefy, w których oceniane są poziomy stężeń 

substancji zanieczyszczających powietrze. Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla 

każdego zanieczyszczenia, tzw. klasę wynikową, oddzielnie ze względu na ochronę 

zdrowia i ze względu na ochronę roślin. Klasa wynikowa strefy dla danego 

zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej spośród uzyskanych z klasyfikacji 

według parametrów dla tego zanieczyszczenia. W związku z tym, że Gmina Sadowie nie 

posiada aktualnych danych pomiarowych jakości powietrza atmosferycznego, stan 

powietrza był interpretowany na podstawie danych ogólnych. Gmina należy do strefy 

świętokrzyskiej. Analiza danych z wielolecia (2009-2013) pozwoliła na przypisanie klas 

jakości powietrza i jego ocenę pod kątem ochrony zdrowia. Wysokie stężenia, a co za tym 
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idzie najsłabsze klasy jakości przypisano po analizie stężeń PM10, PM2.5 oraz ozonu. 

Stężenia pozostałych substancji zanieczyszczających mieściły się w dopuszczalnych 

normach. 

Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które 

w ustawie Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być 

szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 

materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi 

uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska (art. 3 pkt. 49 u.p.o.ś.). Postępująca 

urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. Badania 

jakości powietrza potwierdzają, iż emisja antropogeniczna jest głównym źródłem 

zanieczyszczeń powietrza w województwie Świętokrzyskim. 

Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział: 

• źródła punktowe związane z energetycznym spalaniem paliw i procesami 

technologicznymi w zakładach przemysłowych; 

• źródła liniowe związane z komunikacją; 

• źródła powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej 

i technologicznej. 

EMISJA PUNKTOWA  

Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w 

powietrzu atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów 

przemysłowych emitujących pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz 

metale ciężkie. Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009 r. nr 130 poz. 1070 z późn. zm.) 

podmioty gospodarcze zobowiązane są do sporządzania rocznych raportów 

o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do 

powietrza. Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do 

powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze środowiska. 
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EMISJA LINIOWA  

Na terenie Gminy Sadowie dostęp do komunikacji publicznej możliwy jest dzięki 

autobusom PKS oraz prywatnych przewoźników. Rozproszona zabudowa na terenach 

wiejskich sprawia, że korzystanie z samochodu jest nieuniknione. Mimo wszystko, 

działania proekologiczne, w tym zakresie, prowadzone na terenie gminy mogą skupiać się 

na propagowaniu ekonomicznego podróżowania samochodem (zorganizowanie 

dojazdów przy maksymalnym wykorzystaniu liczby miejsc w pojeździe, co zmniejsza 

koszty podróży i jednocześnie ogranicza emisję zanieczyszczeń na skutek mniejszej ilości 

spalonego paliwa) lub jeśli to tylko możliwe, zastąpienie go rowerem, co wpływa nie tylko 

na środowisko, ale i stan zdrowia mieszkańców. Połączenia lokalne PKS i prywatnych 

przewoźników na terenie gminy również przyczyniają się do zmniejszenia 

zanieczyszczeń. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest zależny od natężenia 

ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Wielkość emisji ze źródeł 

komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego 

paliwa jak również od procesów związanych ze zużyciem opon, hamulców a także 

ścierania nawierzchni dróg. Emisję związaną z ww. procesami zalicza się do tzw. emisji 

pozaspalinowej. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna 

(z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg.  

System komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie 

z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów 

ciężkich. W gminie Sadowie największa emisja liniowa występuje w obrębie drogi 

krajowej nr 9. ze względu na duże natężenie ruchu. Pomimo iż sieć dróg na terenie gminy 

jest stale modernizowana i przebudowywana, to jednak ciągły wzrost ruchu 

samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego dróg, a co za tym idzie 

zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń w powietrzu.  

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych warto kontynuować 

działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym 
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również likwidacja nieutwardzonych poboczy). Dodatkowym istotnym elementem 

przyczyniającym się do zmniejszenia emisji wtórnej z dróg, powinno być utrzymanie ulic 

w czystości, które korzystnie wpływa na zmniejszenie unosu pyłu z dróg również 

w okresie bezopadowym.  

EMISJA POWIERZCHNIOWA  

Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne 

kotłownie i paleniska domowe. Na terenie gminy mieszkańcy ogrzewają swoje domy 

głównie węglem, co przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, 

pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Sposobem ograniczania 

niskiej emisji na terenie gminy, jest także termomodernizacja budynków mieszkalnych 

oraz budynków użyteczności publicznej, których przegrody zewnętrzne nie spełniają 

warunków technicznych w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła. 

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym 

ograniczeniem zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie 

odzwierciedlenie w ilości spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń. 

Występująca na danym terenie struktura paliwowa wśród korzystających 

z indywidualnych źródeł ciepła jest bardzo istotna ze względu na jakość powietrza. 

Praktyka stosowana w całej Polsce wskazuje, iż w domowych kotłowniach nie tylko 

spalane są ww. paliwa, ale również odpady, takie jak.: plastik, guma itp. Zjawisko to 

powoduje zwiększone zanieczyszczenie powietrza szczególnie w okresie grzewczym, 

a toksyczne związki uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw jak i odpadów mają 

fatalny wpływ na zdrowie społeczeństwa.  

Największym pojedynczym emitentem zanieczyszczeń powietrza gminy Sadowie 

są zakłady Luxiona Poland S.A., produkujące podzespoły oświetleń. Jednak podmiot ten 

emituje niewielką ilość zanieczyszczeń powietrza, związaną z wytwarzaniem energii na 

potrzeby zakładu.  

W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciepła, powstają również gazy 

spalinowe oraz w przypadku paliw stałych – popioły i żużle. Skład spalin jest różny 

w zależności od rodzaju paliwa oraz samego procesu spalania, który wbrew pozorom jest 
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procesem skomplikowanym, zależnym od temperatury, stosunku do ilości paliwa, 

rodzaju palnika lub paleniska i wielu innych czynników. 

Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest 

dwutlenek węgla, (CO2), w mniejszych ilościach dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), 

tlenki azotu (NOx), para wodna (H2O), sadza i pył. W przypadku paliw ciekłych i gazowych 

udział pary wodnej w spalinach jest większy i porównywalny z ilością CO2, natomiast nie 

ma w nich pyłu, a w przypadku gazu ziemnego – SO2. Niektóre gatunki ropy naftowej 

także nie posiadają związków siarki. 

ODORY 

Odorami nazywa się lotne związki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane 

przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako 

nieprzyjemne (wg doc. dr hab. Zbigniewa Maklesa oraz dr inż. Magdaleny Galwas – 

Zakrzewskiej). Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy można 

zaliczyć: 

• odory towarzyszące hodowli (składowanie bądź nawożenie obornikiem, 

gnojówką, gnojowicą); 

• odory towarzyszące chemizacji w rolnictwie (wykonywanie oprysków); 

• zbiorniki bezodpływowe (szamba); 

• niezorganizowane źródła emisji z indywidualnych palenisk domowych, 

(np. spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, gumy w paleniskach domowych). 

W celu zapewnienia wysokiej jakości życia na terenie gminy wynikającej m.in. 

z nieuciążliwej emisji złowonnej, konieczne jest konsekwentne postępowanie zarówno 

mieszkańców (poprzez wyeliminowanie spalania odpadów, itp.), jak i władz gminy  

m. in. poprzez: edukację ekologiczną mieszkańców, poszerzanie pasów zieleni 

izolacyjnych wokół obiektów uciążliwych zapachowo oraz przemyślane decyzje 

w zakresie wydawania pozwoleń na budowę dla obiektów będących źródłem emisji 

złowonnej. 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 40 

 

4.2.2.RZEŹBA TERENU 

Gmina Sadowie położona jest na pograniczu dwóch jednostek wyżyny Kielecko 

Sandomierskiej: mezoregionu Gór Świętokrzyskich, przechodzącemu ku północnemu 

wschodowi w mezoregion Wyżyny Sandomierskiej. Granica pomiędzy tymi jednostkami 

przebiega w obrębie wsi: Truskolasy, Michałów, Biskupice, Bukowiny i Łęczyce. Góry 

Świętokrzyskie to w obrębie gminy północne stoki Pasma Jeleniowskiego – 

równoleżnikowego wału o wysokościach bezwzględnych, dochodzących na terenie gminy 

do 448,2 m n.p.m. w kulminacji Góry Truskolaskiej. Pasmo Jeleniowskie stanowi 

wschodnie przedłużenie Łysogór, w stosunku, do których jest przesunięte na południe. 

Wąską wierzchowiną biegnie południowa granica gminy. Północny stok Pasma 

Jeleniowskiego jest w górnej części stromy, spadki przekraczają 20 - 25 %. W miarę 

obniżania się wysokości, spadki zmniejszają się do wielkości 12 – 20 %. Zbocza porasta 

bór jodłowy z domieszką buka i modrzewia, co podkreśla odrębność tej formy. 

W kierunku północno – wschodnim i wschodnim stok przechodzi łagodnie w falistą 

powierzchnię Wyżyny Sandomierskiej określonej na terenie gminy, jako Wyżyna 

Opatowska. Cechą charakterystyczną krajobrazu wyżynnego są tu szerokie i płaskie 

wierzchowiny o przeważających wysokościach 270 – 290 m. n.p.m., opadające łagodnie 

ku dolinom, prowadzącym niewielkie strugi wodne. Zbocza dolin rozcięte są licznymi 

formami erozyjno – denudacyjnymi (dolinki nieckowate, wciosowe).Przeważają tu spadki 

5 – 12 %. Częstymi zjawiskami na zboczach są tereny i podcięcia erozyjne. Na 

przeważającym obszarze gminy znajdują się jednak zwarte powierzchnie płaskie lub 

lekko faliste o spadkach 0 – 15 %.  

4.2.3.GEOLOGIA 

Skalne podłoże terenu gminy Sadowie budują utwory trzonu paleozoicznego Gór 

Świętokrzyskich (fałd łysogórski) oraz jego oraz jego mezozoicznego obrzeżenia. 

Charakterystyczną cechą stratygraficzną jest tutaj występowanie coraz to młodszych 

osadów na kierunku S-N. Najstarsze kwarcyty i łupki kwarcytowe przechodzą w kierunku 

północy w utwory ordowiku i syluru (wapienie, iłowce i łupki), a dalej w dewonie w 

wapienie i dolomity. Na linii Zochcin – Niemienice –Zwola mamy do czynienia z osadami 

triasu z wszystkimi jego piętrami, w których największą powierzchnie zajmuje pstry 
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piaskowiec. Na północ od linii Bogusławice - Sadowie -Jacentów - Rzuchów występują 

osady jurajskie liasu. Bezpośrednio na starszym podłożu spoczywa gruba warstwa 

utworów czwartorzędowych. Na wierzchowinach i zboczach głównych dolin występują 

utwory eoliczne (lessy) o maksymalnej miąższości do 35 m, podścielone warstwą gliny 

zwałowej oraz lokalnie piasków, piasków gliniastych i żwirów. Występowanie wód 

podziemnych związane jest z dwoma zbiornikami wodonośnymi: „A” w utworach paleo – 

i mezozoicznych starszego podłoża „B” w utworach czwartorzędowych. Zbiorniki 

wodonośne typu „A” są to zasoby słabo rozpoznane i eksploatowane. Zbiorniki 

wodonośne typu „B” są to zasoby na utworach czwartorzędowych, związane głownie 

z nierównomiernie rozprzestrzenioną warstwą piasku i żwiru. Zasoby te mają niewielką 

wydajność, zależną głownie od opadów atmosferycznych.  

4.2.4.WODY PODZIEMNE 

Gmina Sadowie leży w strefie Użytkowych Zbiorników Wód Podziemnych, które 

charakteryzują się niewielką wydajnością i stanowią lokalne źródło zaopatrzenia 

ludności w wodę do picia.  

 

Rysunek 4. Granice Gminy Sadowie na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

Gmina Sadowie leży poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Najbliższymi Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych są: 

• Zbiornik Włostów (nr 421), leżący około 2, 5 km na południe od granic gminy. 
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• Zbiornik Wierzbica-Ostrowiec (nr 420), leżący około 6 km na północny-wchód od 

granic gminy. 

Woda dostarczana do mieszkańców za pomocą systemu wodociągów pochodzi ze 

Zbiornika nr 421 Włostów. 

Badania stanu chemicznego wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy 

Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą 

hydrogeologiczną, zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części 

wód podziemnych (JCWPd), wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. W ramach oceny dokonuje się zaliczenia wód do jednej z pięciu klas jakości, w 

zależności od wartości niektórych elementów fizyko – chemicznych oraz oceny stanu 

chemicznego, który definiuje się, jako dobry i słaby. Klasy jakości wód podziemnych I, II, 

III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają 

słaby stan chemiczny. Badania wykonuje się w ramach monitoringu diagnostycznego, (co 

trzy lata) oraz dodatkowo w ramach monitoringu operacyjnego dla wód zagrożonych.  

Obszar gminy Sadowie leży na obszarze dwu różnych Jednolitych Części Wód 

Podziemnych o numerach 101 i 123. 

 

Rysunek 5. Obszar Gminy Sadowie z granicą Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części 

wód podziemnych została przeprowadzona w 2013 roku przez Państwowy Instytut 

Geologiczny. W związku z powyższym w niniejszej pracy jedynie scharakteryzowano te 
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części wód, które zostały ocenione, jako zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. 

 

JCWPD NR 101  

Obszar JCWPd nr 101 obejmuje zlewnie Bobrzy i Czarnej Nidy w Górach 

Świętokrzyskich. W podłożu czwartorzędu występują tu osady trzonu paleozoicznego 

i permsko - mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, za wyjątkiem południowo - 

wschodniej części terenu, gdzie lokalnie zalegają warstwy neogenu zapadliska 

przedkarpackiego. Budowa geologiczna terenu JCWPd nr 101 jest skomplikowana. Na jej 

obecny kształt miały wpływ ruchy górotwórcze orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej i faz: 

kimeryjskiej i laramijskiej orogenezy alpejskiej. Zaznaczyły się także ruchy 

geotektoniczne. Powierzchnie terenu JCWPd nr 101 w przeważającej części budują skały 

lite (skały magmowe, metamorficzne, osadowe) oraz utwory nieprzepuszczalne (gliny, 

iły) i słabo przepuszczalne (lessy, gliny piaszczyste, gliny z rumoszem). Na tym obszarze 

wody podziemne chronione są w dużym stopniu przed migracją zanieczyszczeń 

z powierzchni terenu. Występowanie utworów przepuszczalnych, tj. osadów piaszczysto 

- żwirowych, mułków, gytii jeziornej i torfów związane jest z akumulacją rzeczną 

w dolinach Lubrzanki, Belnianki, Czarnej Nidy, Łososiny, Białej Nidy i ich większych 

dopływów oraz lokalnie z osadami akumulacji fluwioglacjalnej na wysoczyźnie. W strefie 

aktywnej wymiany wód podziemnych sięgającej głębokości od 150 do około 250 m, 

w skomplikowanych strukturach geologicznych występuje wiele pięter/poziomów 

wodonośnych: czwartorzędowe (najczęściej jeden poziom wodonośny), neogeńskie, 

górnokredowe, górnojurajskie, dolnotriasowe, środkowotriasowe, górnopermskie, 

górnodewońskie i środkowodewońskie. Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się 

przez infiltrację opadów atmosferycznych. Moduł infiltracji efektywnej zależy od 

wielkości opadów i przepuszczalności skał odsłaniających się od powierzchni terenu. 

Wzdłuż południowo - zachodniej granicy JCWPd nr 101, zgodnie z granicą obrzeżenia 

permsko - mezozoicznego Gór Świętokrzyskich, ma miejsce niewielki odpływ boczny do 

sąsiedniej JCWPd nr 100. Pozostałe granice są domknięte hydrodynamicznie i biegną po 

działach wód podziemnych. Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo 

skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność warstw wodonośnych 

i występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych. W strefie aktywnej 
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wymiany wód podziemnych brak jest kontaktu z wodami zasolonymi, występującymi 

dopiero na głębokości około 500 m.  

JCWPD NR 123 

JCWPd Nr 123 znajduje się w rejonie wodnym Środkowej Wisły pasie wyżyn 

i zajmuje powierzchnię 539,02 km2. Jej obszar częściowo pokrywa się z obszarem GZWP 

nr 421 – Zbiornik Włostów. Skomplikowana budowa geologiczno-strukturalna obszaru 

powoduje znaczne zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych. Zbiorniki wód 

podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędu, triasu, 

permu oraz dewonu górnego i środkowego. Utwory staro paleozoiczne i karbońskie są 

natomiast niewodonośne. JCWPd Nr 123 został zaliczony do zagrożonych niespełnieniem, 

określonych dla niej celów środowiskowych. W związku z powyższym w roku 2009 

obszar JCWPd nr 123 został objęty monitoringiem operacyjnym, w punkcie sieci krajowej 

nr 332 w miejscowości Baćkowice (studnia wiercona na terenie szkoły podstawowej). 

Badaniom podlegały wody wgłębne poziomu dewońskiego, poza obszarem GZWP 

Włostów. Wyniki badań wykonywanych w różnych porach roku wskazywały na 

występowanie wód o słabym stanie chemicznym. Odnotowano przekroczenia 

wskaźników dla wód pitnych oraz przekroczenia wskaźników dla wód klasy IV i V 

(azotany i potas). Przypisana badanym wodom klasa V oznaczała wody złej jakości, 

w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ 

działalności człowieka. Poziom azotanów, przekraczający wartość graniczną, wskazywał 

na zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotu ze źródeł rolniczych. Badania 

wykonywane w różnych porach roku 2010 w ramach monitoringu diagnostycznego 

w punkcie pomiarowym nr 294 w Baćkowicach (obszar GZWP Włostów) wskazują na 

występowanie wód zadowalającej jakości (III klasa) w skali pięciostopniowej, stąd 

oceniono, iż wody JCWPd nr 123 charakteryzują się dobrym stanem chemicznym. 

Wody podziemne z obszaru zmiany planu zaliczane są do Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) Nr 101. Jakość wód z tego obszaru badana była w 2010 r. 

w punkcie pomiarowym nr 2324 zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej 

w Mroczkowie w gminie Bliżyn. Stwierdzono wodę V klasy jakości, ze względu na 

przekroczenia stężeń NO3, K i pH. 

4.2.5.WODY POWIERZCHNIOWE 
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Gmina Sadowie położona jest w dorzeczu Wisły, w granicach jej dwóch lewobrzeżnych 

dopływów Kamiennej i Opatówki. Fragment zlewni Kamiennej obejmuje zachodnią, 

północną i północno-wschodnią część gminy, zasilają dwa niewielkie dopływy 

Kamiennej: Kamionkę oraz ciek bez nazwy płynący w okolicach Grocholic 

i Wszechświętych. Są to niewielkie cieki, o szerokości koryta 2 – 3 m., których drobne 

dopływy mają charakter strumieni prowadzących małe ilości wody. Rzeka Kamionka 

(Szewnianka) przebiega przez teren gminy Sadowie od źródeł na długości 7,680 km.  

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest wynikiem oddziaływania różnych 

czynników antropogenicznych takich jak: urbanizacja, rolnictwo, uprzemysłowienie. Do 

głównych przyczyn zagrożenia zasobów i jakości wód na terenie gminy Sadowie należy 

zaliczyć: 

• Emisję ścieków komunalnych; 

• Odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych; 

• Niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej; 

• Niewłaściwy sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi; 

• Spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów 

naturalnych. 

Jednym z głównych problemów występujących na terenie Gminy Sadowie, w których 

bardzo ważną funkcję stanowi rolnictwo, są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, 

obciążone głównie związkami biogennymi (azotem i fosforem) właśnie pochodzenia 

rolniczego. Ponadto, duże zagrożenie stanowi niewłaściwe przechowywanie i stosowanie 

nawozów sztucznych i organicznych, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin 

oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. 

Melioracje wodne szczegółowe polegają na regulacji stosunków wodnych w celu 

polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie 

użytków rolnych przed powodziami. Zagrożenie dla zasobów wód stanowi niewłaściwe 

użytkowanie melioracji wodnych, odprowadzanie nieoczyszczonych wód opadowych 

z powierzchni zanieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników oraz niewłaściwie 

prowadzona gospodarka odpadami, jak np. dzikie wysypiska śmieci. 
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Jakość wód płynących badana jest w ramach regionalnego podstawowego 

monitoringu wód powierzchniowych. Monitoringiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Kielcach. Monitoringiem tym objęto płynącą przez Gminę 

Sadowie rzekę, chodź na obszarze gminy nie znajduje się punkt pomorowy. Szewnianka 

– JCWP Szewnianka PLRW20006234929 Prawostronny dopływ rzeki Kamiennej o typie 

cieku 6 (potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach 

i lessopodobnych) o charakterze naturalnym. Jednolita część wód monitorowana jest w 

ppk Szewnianka – Ostrowiec Świętokrzyski (0,5 km biegu rzeki). Badania 

monitoringowe w latach 2010-2012 prowadzone były pod kątem kontroli poziomu 

zanieczyszczeń substancjami priorytetowymi, natomiast w 2010 roku – w ramach 

monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. Stan ekologiczny 

oceniono jako słaby, ze względu na wyniki klasyfikacji wskaźników: biologicznych – IV 

klasa fitobentosu, hydromorfologicznych – I klasa i fizykochemicznych – II klasa. Wody 

ocenianej JCWP nie spełniały dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych 

(bytowanie ryb, eutrofizacja komunalna). Stan chemiczny (z wysokim poziomem 

ufności) oceniono jako dobry. Ogólny stan wód (z wysokim poziomem ufności) oceniono 

jako zły, ze względu na słaby stan ekologiczny. 
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Rysunek 6. Stan chemiczny rzek w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie 
woj. świętokrzyskiego – ocena za 2012 r.  

(kolor czarny: obrys Gminy Sadowie) 
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Rysunek 7. Stan/potencjał ekologiczny rzek w jednolitych częściach wód powierzchniowych 
na terenie woj. świętokrzyskiego – ocena za 2012 r.  

(kolor czarny: obrys Gminy Sadowie) 

4.2.6.GLEBY 

Na obszarze Gminy Sadowie występują następujące typy i rodzaje gleby: - gleby 

brunatne – zajmują największą powierzchnię na terenie gminy. Powstały z lessów pod 

wpływem roślinności lasów liściastych lub mieszanych. Są to gleby o bardzo dobrych 

właściwościach chemiczno - fizycznych i pojemności wodnej. Wartość rolnicza jest ich 

bardzo duża. - gleby bielicowe i pseudobielicowe - powstały z lessów nie zasobnych 

w CaCO3 pod wpływem roślinności lasów iglastych. Zajmują niewielkie przestrzenie na 

obrzeżu gleb brunatnych. Są to gleby o dobrych warunkach fizyczno – chemicznych, ale 

średnio i mało zasobne w składniki pokarmowe.  

• czarnoziemy – niewielkie powierzchnie czarnoziemów występują w postaci 

izolowanych płatów. Ogólnie są to gleby żyzne, bogate w składniki pokarmowe; 

• mady i gleby glejowe – powstały z lessów w obrębie większych dolin rzecznych. 

W/w gleby wytworzyły się na grubej warstwie lessu – skale glebotwórczej, która 

zalega na powierzchni prawie całej gminy.  
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O wysokiej jakości gleb na terenie gminy Sadowie świadczy struktura 

powierzchniowa klas bonitacyjnych. Średni wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej wynosi w gminie 95,4 pkt. ( w skali studwudziesto punktowej), podczas gdy 

w powiecie średnia ta wynosi 87,2 pkt., a w kraju 66,6 pkt. O wysokiej jakości gleb 

decyduje fakt, że są one prawie całkowicie wytworzone z lessów o wysokiej zawartości 

próchnicy oraz dobrych własnościach fizyczno-chemicznych i uprawowych. O niskim 

poziomie zanieczyszczeń przesądza natomiast brak tras o dużym nasileniu ruchu 

samochodowego oraz niewielki poziom chemizacji rolnictwa. Największym zagrożeniem 

gleb w gminie Sadowie jest erozja wodna, którą jest objęta część gruntów rolnych, wśród 

których są grunty narażone na niszczącą erozję intensywną, silną i bardzo silną. Dotyczy 

to gruntów ornych położonych na stokach. 

4.2.6.SUROWCE MINERALNE 

 Na terenie gminy Sadowie występują następujące surowce mineralne:  

 piaskowce kambryjskie – występują w południowej części gminy, na północnych 

stokach Góry Truskolaskiej. Reprezentowane są przez piaskowce kwarcytowe z 

przerostami łupków ilastych, mułowców i iłowców; 

 piaskowce triasowe – występują w zachodniej części gminy w rejonie 

miejscowości Czerwona Góra. Reprezentowane są przez piaskowce 

drobnoziarniste zwięzłej barwy jasnoszarej oraz wiśniowo – czerwonej 

o oddzielności płytowej; 

 wapienie triasowe – występują lokalnie w zachodniej części gminy w rejonie 

miejscowości Ruszków – Jarugi. Są to wapienie organodentryczne, jasnoszare, 

występujące w nieregularnych ławicach; 

 surowce ilaste – są to gliny zwałowe i lessy. Występują w formie płatów na 

niewielkim obszarze gminy; 

 kruszywo naturalne (piaski i żwiry) występują lokalnie w formie płatów oraz 

odsłonięć w dolinach rzecznych. Jedyne udokumentowane złoże kruszywa 

naturalnego występuje w miejscowości Zochci. 
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4.2.7.POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska  pola elektromagnetyczne (PEM) to pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

Pole elektromagnetyczne jest stałym i istotnym czynnikiem oddziałującym na 

organizm ludzki. Może mieć ono źródło zarówno naturalne jak i sztuczne.  

Rysunek 8. Punkty pomiarowe monitoringu PEM w województwie świętokrzyskim                       
w 2013 roku 

 

Na rysunku powyżej przedstawiono zbiór punktów pomiarowych monitoringu pola 

elektromagnetycznego dla województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. Gmina Sadowie 

nie posiada takiego punktu, a w jej najbliższym otoczeniu znajdują się 3 punkty                                

w: Baćkowicach, Ożarowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Na podstawie Wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w województwie 

świętokrzyskim w 2013 roku w żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono 
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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 nr 192 poz. 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). 

Powodem największego oddziaływania na środowisko pola elektromagnetycznego 

jest jednak powszechność stosowania telefonii komórkowej (stacje bazowe łącznie                        

z antenami oraz same telefony komórkowe). W ostatnich latach obserwowany jest 

znaczny wzrost liczby urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, co powoduje 

większe zainteresowanie społeczeństwa zakresem oddziaływania tych urządzeń na 

środowisko. 

4.2.8.LASY 

Tabela 12. Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie Sadowie8 

Powierzchnia gruntów leśnych 2014 

ogółem 717,23 

lesistość w % 8,8 

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa 

 

18,54 

grunty leśne prywatne 698,00 

Lasy i grunty leśne zajmują na terenie gminy Sadowie areał 717,23 ha. Lesistość gminy 

można zatem uznać za niewielką, na co niewątpliwie ma wpływ występowanie na terenie 

gminy bardzo dobrych warunków glebowych. Lasy skupiają się głównie na terenach 

niedostępnych dla rolnictwa, porastając największe stoki i wierzchowiny, a także tereny 

zniszczone przez erozję wodną, nienadające się do rekultywacji. Główny kompleks leśny 

„Góra Truskolaska” zajmuje powierzchnię 373 ha i łącznie z lasami wsi Bukowiany oraz 

                                                                 
8 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
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wsi Łężyce tworzy największy w gminie obszar zalesiony, związany integralnie z lasami 

Gór Świętokrzyskich. Drugi pod względem wielkości powierzchni obszar leśny położony 

jest w północno-wschodniej części gminy we wsiach Ruszków i Czerwona Góra, zajmując 

łącznie w tych wsiach 169 ha. Pozostałe lasy to na ogół małe kompleksy ekotonowe, które 

porastają strome krawędzie erozyjne oraz wąwozy i jary we wsiach: Czerwona Góra, 

Wszechświęte, Rzuchów, Małoszyce, Jacentów i Łężyce. Zdecydowana większość 

obszarów leśnych bo aż 97% stanowi własność prywatną. Obszar około 19 ha jest 

własnością Skarbu Państwa, w tym 9 ha zarządzane jest przez lasy państwowe. Lasy 

państwowe należą do dwóch nadleśnictw: Nadleśnictwo Łagów – posiada na terenie 

gminy 3 oddziały leśne, należące organizacyjnie do obrębu „Łagów” o łącznej powierzchni 

7, 98 ha. Nadleśnictwo Ostrowiec – użytkuje na terenie gminy rozproszone wśród lasów 

prywatne działki leśne o łącznej powierzchni około 1 ha, które posiadają funkcję 

gospodarczą Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zajmują łącznie 694 ha 

i występują w większości wsi. Całość tych lasów posiada funkcję gospodarczą. Strukturę 

siedliskowa oraz skład gatunkowy drzewostanów kształtują lokalne warunki glebowe, 

wilgotnościowe i klimatyczne, które generalnie są bardzo sprzyjające ukształtowaniu się 

najcenniejszych biocenoz leśnych.  

Dominującymi gatunkami drzew, występującymi na terenie lasów gminy są buk (78% 

powierzchni) i dąb (20% powierzchni). Pozostałe gatunki to: jodła, świerk i grab. 

Najliczniej reprezentowane są drzewostany w II i III klasie wieku. W lasach położonych 

poza JPK głównym siedliskiem jest żyzny las mieszany (95% powierzchni) oraz 

średniożyzny bór mieszany, z dominującą sosną lub brzozą oraz domieszką buka, dębu 

i grabu.  

4.2.9.FLORA I FAUNA 

W Gminie Sadowie leży część Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego wraz z Otuliną. 

Pasmo Jeleniowskie stanowi przedłużenie Łysogór. Dzięki kulminacji w terenie stwarza 

wrażenie wysoko wyniesionego garbu, którego zbocza porasta bór jodłowy z domieszką 

buka i modrzewia. Zbiorowiska murawowe i krzewiaste, niekiedy bardzo zniekształcone, 

zachowały się tylko w miejscach nieprzydatnych do uprawy, tj. na ścianach wąwozów 

lessowych, na stromiznach zboczy, na bardzo płytkich glebach. Charakterystyczną 

roślinnością dla tego obszaru są ciepłolubne zbiorowiska kserotermiczne pochodzenia 
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południowoeuropejskiego z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin. 

Siedliskami dla takich zespołów roślinnych są najczęściej suche, słoneczne zbocza 

wzgórz, dolin rzecznych i wąwozów, zwłaszcza o ekspozycji południowej, rzadziej 

wschodniej lub zachodniej. Na siedliskach takich panują specyficzne warunki 

mikroklimatyczne: wysokie temperatury powietrza i gleby oraz trudności w 

zaopatrywaniu się roślin w wodę (zwłaszcza w porze suszy letniej). Sprzyja to 

występowaniu gatunków o dużych wymaganiach termicznych i odpornych na deficyty 

wodne. 

W dolinach rzek i cieków występują bogate florystycznie zespoły roślinności 

z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Między innymi: 

•  bluszcz pospolity; 

• goździk piaskowy; 

• grążel żółty; 

• lilia złoto głów; 

• obuwik pospolity; 

• orlik pospolity; 

• pięciornik biały; 

• pluskwica europejska; 

• powojnik prosty; 

• wawrzynek wilczełyko; 

•  widłak goździsty; 

• wiśnia karłowata; 

• zawilec wielkowiatowy; 

• kalina koralowa; 

• kacanki piaskowe; 

• konwalia majowa; 

• kopytnik pospolity; 

• kruszyna pospolita; 

• pierwiosnka lekarska; 
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Na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego dużą cześć 

gminy Sadowie występują m. in. następujące gatunki: 

MOTYLE 

• rusałka pokrzywnik (Aglaisurticae); 

• bielinek kapustnik (Pierisbrassicae); 

• bielinek rzepnik (Pierisrapae); 

• listkowiec cytrynek (Gonepteryxrhamni); 

• rusałka kratnik (Araschnialevana) ; 

• strzępek ruczajnik (Coenonymmphapamphilus); 

PŁAZY I GADY 

• ropucha szara (Bufo bufo); 

• żaba trawna (Rana temporaria); 

• żaba wodna (Rana esculenta);  

• traszka grzebieniasta (Trituruscristatus);  

• kumak nizinny (Bombinabombina);  

• grzebiuszka ziemna (Pelobatesfuscus);  

• jaszczurka zwinka (Lacertaagilis);  

• zaskroniec zwyczajny (Natrixnatrix);  

• żmija zygzakowata (Viperaberus);  

• padalec zwyczajny (Anguisfragilis).  

PTAKI 

• bocian czarny (Ciconianigra) - obserwujemy go w południowo-zachodniej części 

otuliny;  

• bocian biały (Ciconiaciconia) - zalatuje na łąki w bezpośredniej bliskości parku; 

• krzyżówka (Anasplatyrhynchos) - gniazdująca w granicach otuliny Parku; 

• trzmielojad (Pernisapivorus) – lęgowy; 

• jastrząb (Accipitergentilis) - lęgowy (liczebność na całym terenie 2-3 pary); 

• krogulec (Accipiternisus) – gniazdowanie; 

• kobuz (Falcosubbuteo) - prawdopodobnie lęgowy, drapieżnik dzienny, 

wykorzystuje do lęgów opuszczone gniazda kruka; 
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• myszołów (Buteobuteo) - lęgowy, nieliczny w JPK ptak drapieżny; 

• błotniak łąkowy (Circus pygargus) - przelotny, obserwujemy go podczas jesiennej 

migracji w polach w obrębie otuliny Parku; 

• jarząbek (Bonasiabonasia) - lęgowy, gatunek skryty; 

• przepiórka (Coturnixcoturnix) – lęgowa; 

• kuropatwa (Perdixperdix) - lęgowa, spotykana na obszarach polnych; 

• bażant (Phasianuscolchicus) - lęgowy, spotykany na obszarach polnych; 

• słonka (Scolopaxrusticola) – lęgowa; 

• puszczyk (Strixaluco) - liczne występowanie tego gatunku; 

• sowa uszata (Asiootus); 

• dzięcioł zielony (Picusviridis); 

• kruk (Corvuscorax) występujący w rejonie Góry Jeleniowskiej; 

• słowik rdzawy (Lusciniamegarhynchos); 

• kląskawka (Saxicolatorquata). 

SSAKI 

• jeż - Erinaceuseuropaeus - gatunek chroniony 

• kret - Talpaeuropaea - gatunek chroniony 

• ryjówka aksamitna - Sorexaraneus - gatunek chroniony 

• ryjówka malutka - Sorexminutus - gatunek chroniony 

• rzęsorek rzeczek - Neomysfodiens - gatunek chroniony 

• zębiełek białawy - Crociduraleucodon - gatunek chroniony 

• nocek wąsatek - Myotismystacinus - gatunek chroniony 

• nocek rudy - Myotisdaubentonii - gatunek chroniony 

• mroczek późny - Eptesicusserotinus - gatunek chroniony 

• karlik malutki - Pipistrelluspipistrellus - gatunek chroniony 

• borowiec wielki - Nyctalusnoctula - gatunek chroniony 

• królik dziki - Oryctolaguscuniculus 

• zając szarak - Lepuseuropaeus 

• wiewiórka pospolita - Sciurusvulgaris - gatunek chroniony 

• piżmak amerykański - Ondathrazibethicus 

• nornica ruda - Clethrionomysglareolus 

• nornik zwyczajny - Microtusarvalis 

• szczur wędrowny - Rattusnorvegicus 
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• badylarka - Micromysminutus 

• mysz polna - Apodemusagrarius 

• mysz leśna - Apodemusflavicollis 

• mysz zaroślowa - Apodemussylvaticus 

• popielica - Glisglis - gatunek chroniony 

• lis - Vulpesvulpes 

• borsuk - Melesmeles 

• kuna leśna - Martesmartes 

• kuna domowa - Martesfoina 

• tchórz - Mustelaputorius 

• łasica - Mustelanivalis - gatunek chroniony 

• dzik - Sus scrofa 

• sarna - Capreoluscapreolus 

• jeleń - Cervuselaphus 

Na terenie Gminy Sadowie działają także koła łowieckie, które dokonują 

inwentaryzacji zwierząt. W ostatnich latach zinwentaryzowano m.in: 

• sarna; 

• dzik; 

• lis; 

• jenot; 

• borsuk; 

• bóbr europejski; 

• kuna leśna; 

• kuna domowa; 

• norka amerykańska; 

• tchórz zwyczajny;  

• bażanty; 

• krzyżówka; 

• gołąb grzywacz; 

• słonka; 

• łyska. 
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 Najbardziej konfliktowym gatunkiem zwierząt w gminie Sadowie jest bóbr 

europejski, wyrządzający liczne szkody w gospodarstwach, zadrzewieniach. Populacja 

Bobra europejskiego w gminie jest na tyle liczna, a generowane przez ten gatunek 

straty powodują, największy konflikt mieszkańców gminy z dziką przyrodą. 

 

Fotografia  4. Przepust zatamowany prze z Bobra europejskiego w środkowej części Gminy 
Sadowie 

 

Fotografia 5.Nieporządkowane, amatorskie próby ograniczenia szkód wyrządzanych przez 
Bobra europejskiego przez mieszkańców Gminy 
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Fotografia 6. Jeden z rodzajów szkód wyrządzanych przez Bobra europejskiego                             
w Gminie Sadowie – niszczenie drzewna gruntach prywatnych 
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4.3.ZABYTKI 

 Na terenie Gminy Sadowie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków, wg. stanu na 30 czerwca 2015 r. są to (Tab.12): 

Tabela 13. Zabytki na terenie Gminy Sadowie – stan na 30.06.2015 

Lokalizacja Obiekt zabytkowy 

Bogusławice 

- zespół dworski, , nr rej.: A.561 z 11.12.1957                            
i z 10.10.1985: 

o dwór, 
o lodownia, 
o 2 obory, 
o park. 

Wszechświęte (Grocholice) 

- kościół par. pw. Wszystkich Świętych, 1462, XVIII, XIX, 

nr rej.: A.562/1-2 z 11.03.1957, z 14.01.1972,                            
z 20.05.1977 i z 16.06.1988, 

- cmentarz przy kościele (nieczynny), nr rej.: j.w. 

Niemienice - park dworski, nr rej.: A.564 z 12.12.1957, 

Ruszków 

- kościół par. pw. św. Stanisława, 1798-1803, nr rej.: 
A.565/1-2 z 11.03.1957 i z 15.04.1967: 

o dzwonnica, XVIII/XIX. 

- cmentarz par., nr rej.: A.566 z 13.06.1988, 

Sadowie 

- zespół pałacowy Jacentów, nr rej.: A.563/1-4                           
z 14.12.1957 i z 27.05.1986: 

o pałac, 
o budynek gospodarczy, 
o budynek służby, 
o park. 
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4.4.OBSZARY CHRONIONE I INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

4.4.1.PARKI KRAJOBRAZOWE I OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

 

Rysunek 9. Obszary chronione Gminy Sadowie oraz okolicznych obszarów.  

(Kolor  żółty: obszar Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego; kolor pomarańczowy: 
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu) 

Głównym obszarem prawnie chronionym na Obszarze Gminy Sadowie jest 

Jeleniowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Reguluje je Rozporządzenie Nr 74/2005 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Jeleniowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1935) wraz ze zmieniającym go 

rozporządzeniem Nr 4/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. 

Woj. Święt. Nr 42, poz. 616).  
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JELENIOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Ochrona środowiska w ww. obszarze polega na zakazywaniu wykonywania pewnych 

czynności. Obowiązujące zakazy dotyczą:: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

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

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych. 

Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie obejmują:  

1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;  

2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;  

3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego 

krajobrazu;  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 62 

4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do 

jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni 

biologicznie czynnej na danym terenie. 

 

4.4.2.OBSZARY NATURA 2000 

Na terenie gminy znajduje się jeden mały fragment Obszary Natura 2000 

o powierzchni 0,1 ha. Jest to Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty PLH260028 

o nazwie Ostoja Jeleniowska. Należy zauważy, że aktualnie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska trwają pracę nad rozporządzeniem zmieniającym status tego obszaru na 

obszar Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk. Celem Ochrony Obszaru są siedliska oraz 

gatunki zwierząt. 

SIEDLISKA 

• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherionelatioris); 

• Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe; 

• Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion); 

• Żyzne buczyny (Dentarioglandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 

• Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum); 

• Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilioplathyphyllis-

Acerionpseudoplatani); 

• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

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

• Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetumpolonicum); 

ZWIERZĘTA 

• bóbr europejski (Castorfiber); 

• wydra (Lutra lutra); 

• czerwończyk nieparek (Lycaenadispar) – gatunek motyla; 
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Rysunek 10. Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniewska (kolor czerwony) na tle obszaru Gminy 
Sadowie.  

(Niebieski prostokąt: fragment chronionego obszaru) 
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Rysunek 11. Fragment Obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska na tle granic Gminy 
Sadowie.  

(Niebieska linia: granica Gminy) 
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4.4.3.POMNIKI PRZYRODY 

 Pomniki Przyrody na Obszarze gminy Sadowie przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 14.Pomniki przyrody na obszarze Gminy Sadowie 

Lp. 

Nazwa 
pomnika 

przyrody 

(jak w akcie 

prawnym o 

ustanowieni) 

Obowiązująca 
podstawa prawna 

wraz z 
oznaczeniem 

miejsca 
ogłoszenia aktu 

prawnego 

Obwód na 

wysokości 

1,3 m 

[cm] 

Wysokość 
(m) 

Opis lokalizacji 

1 
lipa 

szerokolistna 

1) Zarządzenie Nr 

34 Wojewody 

Tarnobrzeskiego z 

dnia 30 grudnia 

1988 r. 

w sprawie uznania 

tworów przyrody za 

pomniki przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 

Tarnobrzeskiego 

Nr 1, poz. 2, z dn. 

10.01.1989 r. 

2) Rozporządzenie 

Nr 29/99 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 17 września 

1999 r. zmieniające 

335, gm. 

355 

 

20 

w alei wzdłuż 

drogi 

przy nr dz.: 

362/4 

2 
lipa 

szerokolistna 

395, gm. 

405 
21 

w alei wzdłuż 

drogi przy nr 

dz.: 362/8 

3 

lipa 

drobnolistna 

szt. 2 

305, 335; 

gm. 312, 

343 

18, 19, gm. 

18,5; 19,5 

w południowej 

części parku w 

odległości 3 m 

jedna od drugiej 

nr dz.: 362/12 

4 klon pospolity 
305, gm. 

318 

17, gm. 

17,5 

,w południowej 

części Parku 

Nr dz.: 362/12 

5 
lipa 

drobnolistna 
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6 klon pospolity 

rozporządzenie w 

sprawie uznania 

tworów przyrody za 

pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. 

Święt. Nr 56, poz. 

991) 

3) Rozporządzenie 

Nr 129/2000 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 2 sierpnia 

2000 r. zmieniające 

zarządzenie w 

sprawie uznania 

tworów przyrody za 

pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. 

Święt. Nr 40, poz. 

378) 

4) Rozporządzenie 

nr 178/2000 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 27 września 

2000 r. zmieniające 

zarządzenie w 

sprawie uznania 

tworów przyrody za 

pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. 

300, gm. 

330 
19, gm. 2 

na linii 

ogrodzenia 

przy drodze 

przez wieś nr 

dz.: 210 

7 
kasztanowiec 

biały 

300, gm. 

312 
19, gm. 20 

w parku przed 

frontem pałacu 

nr dz.: 49/63 

8 
lipa 

szerokolistna 
355, gm. 38 

20, gm. 

21,5 

przy 

południowej 

granicy parku 

nr dz.: 49/63 

9 
tulipanowiec 

amerykański 

390, gm. 

420 
20, gm. 23 

rośnie w parku - 

70 m na wschód 

od pałacu, nr 

dz.: 49/63 

10 

17 

kasztanowców 

białych 

210-345 19-21 

na terenie 

parku, 

podworskiego, 

Nr dz.: 171/6 

w dokumentacji 

widnieje 14 

sztuk 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 67 

Święt. Nr 54, poz. 

86) 

 

11 klon pospolity 

Rozporządzenie Nr 

2 Wojewody 

Tarnobrzeskiego z 

dnia 4 marca 1997 

r. w sprawie 

uznania tworów za 

pomniki przyrody. 

Dz. Urz. Woj 

.Tarnobrzeskiego 

Nr 5, poz. 41, z dn. 

05.03.1997 r. 

305, gm. 

320 
17, gm. 18 

w południowo- 

zachodniej 

części parku 

przy drodze 

dojazdowej do 

dworu, 

nr dz.: 5/1 



4.4.4.POZOSTAŁE FORMY OCHRONY PRZYRODY, SZLAKI MIGRACYJNE                            

I KORYTARZE EKOLOGICZNE. 

 Na obszarze gminy nie zlokalizowano: 

• Korytarzy Ekologicznych według ewidencji Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska; 

• Korytarzy Ekologicznych wg Jędrzejewskiego (Jędrzejewski i in. 2004); 

• Korytarzy Ekologicznych sieci Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET-PL), 

stanowiącej część Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET); 

• Parków Narodowych; 

• Rezerwatów Przyrody;  

• Stanowisk Dokumentacyjnych; 

• Użytków Ekologicznych; 

• Zespołów Przyrodniczo- Krajobrazowych; 

 

Rysunek 12. Korytarze ekologiczne wg GDOŚ na tle granic gmin regionu.  

(Kolor szary: przebieg znanych korytarzy ekologicznych) 
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Rysunek 13. Korytarze Ekologiczne (Jędrzejwski i In. 2004)w okolicach Gminy Sadowie 

 

5.UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE REALIZACJI PROGRAMU  

5.1.UWARUNKOWANIA WNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH UNII 

EUROPEJSKIEJ 

5.1.1.STRATEGIA UE  

Dokument ten został przyjęty przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r. 

Dokument wskazuje trzy priorytety, których realizacja odbywa się na szczeblu unijnym 

oraz krajowym: 

1. Wzrost inteligentny (wiedza, innowacja, edukacja, społeczeństwo cyfrowe). 

2. Wzrost zrównoważony (efektywne wykorzystywanie zasobów w produkcji przy 

jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności). 

3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji). W dokumencie zostały określone projekty przewodnie 

tzw. inicjatywy flagowe oraz zostało wskazanych 10 Zintegrowanych Wytycznych 

dla polityki gospodarczej i zatrudnienia państw członkowskich. W związku 

z powyższym cele krajowe w znacznym stopniu wpisują się we wskazane 

w Strategii Europa 2020 cele zawarte w projektach. 
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5.1.2.EUROPEJSKA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  

Dokument ma na celu zrównoważony wzrost gospodarczy i wysoki poziom życia 

z ochroną środowiska naturalnego. Dokument ten został przyjęty przez Radę Europejską 

z dnia 26 czerwca 2006 r. Strategia ta koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach 

związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi oraz wskazuje sposoby produkcji 

i konsumpcji mające na celu ochronę ograniczonych zasobów Ziemi. Głównymi 

założeniami dokumentu jest wzrost dobrobytu poprzez podejmowanie działań 

w ochronie środowiska naturalnego, sprawiedliwość i spójność społeczną, wzrost 

dobrobytu gospodarczego, jak również wypełniania obowiązków na arenie 

międzynarodowej, wspólnotowej. W związku z powyższym, Polska jako kraj będący 

członkiem Unii Europejskiej, zobowiązany jest do realizacji niniejszych założeń na 

szczeblu krajowym. 

5.1.3.PAKIET ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNY 

Pakiet ten został przyjęty 17 grudnia 2008 roku i ma na celu ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Dokument zawiera szereg rozwiązań 

legislacyjnych. Głównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. 

o 20% w stosunku do roku 1990 oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

a także wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. Należy podkreślić, że dokumenty 

na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim uwzględniają szereg zobowiązań 

międzynarodowych związanych z wdrażaniem Dyrektyw UE, a także są spójne ze 

wspólnotowymi dokumentami programowymi. W związku z czym dokumenty szczebla 

lokalnego, takie jak programy ochrony środowiska dla gmin są zgodne z poniższymi 

dokumentami wyższego rzędu. 
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6.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 

6.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009-2012  Z 

PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016  

W grudniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę Ekologiczną Państwa na lata 

2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016. Polityka Ekologiczna jest 

dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety ekologiczne, a poprzez to 

wskazującym kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony 

środowisku naturalnemu. Do realizacji tych założeń władze samorządowe przygotowują 

odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 

Priorytety polityki ekologicznej na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016:  

 zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach Natura 

2000; 

 przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie 

z prawem UE; 

 zamknięcie wysypisk niespełniających wymogów UE; 

 wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień publicznych; 

 wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę 

środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa; 

 wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie 

środowiska; 

 przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania 

przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji; 

 zwiększenie retencji wody; 

 opracowanie krajowej strategii ochrony gleb; 

 promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla; 

 ochrona atmosfery; 

 ochrona wód; 

 gospodarka odpadami; 

 modernizacja systemu energetycznego. 

Cele pośrednie kładą nacisk na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu, a przede wszystkim spełnianie standardów określonych przez UE w tym temacie. 
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Dla terenów, które ich nie spełniają muszą zostać opracowane i wykonane programy 

naprawcze. Polska powinna także położyć duży nacisk na promocję energii pozyskiwanej 

z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także modernizację już istniejącego przemysłu 

energetycznego. Wypełnianie założeń Polityki Ekologicznej stało się bodźcem do 

powołania nowych organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Jest to krok mający na celu uproszczenie 

i przyspieszenie procedur środowiskowych. Priorytetem jest weryfikacja listy obszarów 

NATURA 2000, jak również kontynuacja zalesień i zadrzewień w celu tworzenia korytarzy 

ekologicznych łączących kompleksy leśne. Ma to ogromne znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej fauny i flory. Wszystkie państwa, w tym także Polska muszą 

pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, w szczególności wodą. 

Polityka Ekologiczna kładzie nacisk na racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych 

i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi. Gospodarowanie pieniędzmi 

pozyskanymi z Unii Europejskiej powinno być bardziej efektywne i w dużej mierze skupić 

się na wyposażaniu kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-

kanalizacyjne. Polityka Ekologiczna zawsze kładzie też duży nacisk na podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą - „myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. Polska powinna zadbać również o opracowanie ryzyka powodziowego, ochronę 

gleb, rekultywację terenów zdegradowanych i ochronę przed hałasem. 

Główne cele wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące Gminy Sadowie: 

1) W zakresie poprawy jakości środowiska: 

a) osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 

uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku 

zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych, trafiających do wód wraz 

ze spływami powierzchniowymi; 

b) spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza; 

c) minimalizacja zagrożenia mieszkańców gminy ponadnormatywnym hałasem, 

d) wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

2) W zakresie ochrony przyrody: 

a)  zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu; 

b) ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 
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3) W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii: 

a) wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu 

zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności 

i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska; 

b) wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

4) W zakresie zadań systemowych: 

a) zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we 

wszystkich dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków 

ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem; 

b) upowszechnienie Systemów Zarządzania Środowiskowego; 

c) zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie; 

d) współpraca z sąsiednimi gminami. 

6.2.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Wszelkie cele i działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy muszą być 

zbieżne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach strategicznych Województwa 

Świętokrzyskiego , a także przyczyniać się do ich realizacji. W związku z tym, etap 

formułowania priorytetów i celów ekologicznych dla Gminy Sadowie, musi zostać 

poprzedzony analizą zewnętrznych uwarunkowań, podyktowanych polityką ekologiczną 

województwa. 

Podstawowe uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Sadowie w zakresie ochrony 

środowiska, wynikają z dokumentu strategicznego: Program Ochrony Środowiska dla 

Województwa Świętokrzyskiego (przyjęta Uchwałą Nr XII/211/11 przez Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011 roku). 

W dokumencie tym została sformułowana wizja rozwoju ekologicznego województwa 

Świętokrzyskiego. Sformułowanej wizji przyświecają priorytety ekologiczne skupione  

w 8 obszarach działań (Rys.18).  

 

Rysunek 14. Obszary działań na rzecz rozwoju ekologicznego województwa 
świętokrzyskiego 
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Priorytety ekologiczne są podstawą stworzenia strategii działań w zakresie polityki 

ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego do 2019 roku, jak również listy 

przedsięwzięć priorytetowych na lata 2011-2015.  

6.3.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU 

OPATOWSKIEGO 

Wszelkie cele i działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy muszą być 

zbieżne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach strategicznych zarówno 

Województwa Świętokrzyskiego jak i Powiatu Opatowskiego, a także przyczyniać się do 

ich realizacji. W związku z tym, etap formułowania priorytetów i celów ekologicznych dla 

gminy Sadowie, musi zostać poprzedzony analizą zewnętrznych uwarunkowań, 

podyktowanych polityką ekologiczną Powiatu. 

Podstawowe uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Sadowie w zakresie ochrony 

środowiska, wynikają także z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego. 

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że dokument dla Powiatu został przyjęty 

uchwałą Nr XVIII/71/04 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 7 kwietnia 2004 r. stracił na 

aktualności. Sporządzony w 2003 roku, jest nieaktualny względem aktualnych 

priorytetów Unii Europejskiej, obowiązującej Polityce Ekologicznej Państwa oraz 

Programu Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego.  

Ochrona zasobów 
naturalnych 

Jakość powietrza
Ochrona wód                       

i gospodarka wodna

Gospodarka odpadami Oddziaływanie hałasu
Oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych

Edukacja ekologiczna Poważne awarie     
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6.4.PRIORYTETY OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE  

Priorytety ekologiczne dla gminy Sadowie sprecyzowano na podstawie diagnozy 

stanu oraz zagrożeń środowiska, a także założeń polityki ekologicznej Polski, 

województwa Świętokrzyskiego oraz powiatu Opatowskiego (Tab.15). 

Tabela 15. Priorytety ekologiczne Gminy Sadowie do 2022 roku 

Główne elementy 

ochrony środowiska 

Priorytety 

Zasoby przyrodnicze 

Rozpoznanie i zachowanie lokalnych 

korytarzy ekologicznych. 

Poznanie i kontrola populacji bobra 

europejskiego, wraz z ograniczeniem 

szkód wyrządzanych przez ten 

gatunek. 

Rozpoznanie miejsc cennych 

przyrodniczo i prowadzenie bazy 

danych wartości przyrodniczych 

gminy. 

Zwiększenie bioróżnorodności. 

Kontynuacja Programu 

rolnośrodowiskowego. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Wyrównanie dysproporcji pomiędzy 

długością sieci wodociągowej                       

i kanalizacyjnej. 

Likwidacja niezorganizowanych 

zrzutów ścieków. 

Przywrócenie wysokiej jakości wód 

powierzchniowych. 
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Ochrona ilości i jakości wód 

podziemnych. 

Ograniczenie do niezbędnego 

minimum stosowania nawozów 

naturalnych i sztucznych oraz 

środków ochrony roślin. 

Zwiększenie stopnia retencji. 

Ochrona Powietrza 

Rozbudowa sieci gazowniczej. 

Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 

Termomodernizacja budynków. 

Wzrost wykorzystywania energii ze 

źródeł odnawialnych. 

Gospodarka odpadami 

Wdrażanie nowej ustawy                             

o utrzymaniu porządku i czystości               

w gminach i realizacja zadań z niej 

wynikających. 

Zwiększenie stopnia segregacji                   

i odzysku odpadów. 

Likwidacja zjawiska dzikich 

wysypisk. 

Realizacja Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

Ochrona gleb i powierzchni ziemi. 

Upowszechnienie zasad ochrony gleb 

wynikających z Kodeksu dobrych 

praktyk rolniczych. 

Ochrona i zwiększenie zasobów leśnych. 
Wzrost lesistości i zadrzewień 

śródpolnych. 

Kształtowanie krajobrazu 
Zwiększenie atrakcyjności 

krajobrazu Gminy Sadowie 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 77 

Hałas i pola elektromagnetyczne 

Opracowanie planów 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów szczególnie zagrożonych 

hałasem. 

Edukacja Ekologiczna 

Kontynuacja oraz poszerzenie oferty 

działań w zakresie edukacji 

ekologicznej i działalności szkolnej. 

Promocja ekologii poprzez realizację 

projektów skierowanych do różnych 

grup wiekowych z terenu gminy. 

Współpraca administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi              

w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.STRATEGIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

7.1.ZASOBY PRZYRODNICZE 
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Priorytet: Rozpoznanie i zachowanie lokalnych korytarzy ekologicznych. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018):  

• uzyskanie informacji dotyczących położenia lokalnych szlaków migracji dzikich 

zwierząt; 

• uzyskanie informacji dotyczących występowania ganków dzikich ptaków na 

obszarze gminy; 

• uzyskanie informacji dotyczących występowania małych ssaków i herpetofauny 

na obszarze gminy; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• podjęcie działań w zakresie ochrony rozpoznanych korytarzy ekologicznych; 

Działania: 

• Wykonanie obserwacji ptaków w cyklu rocznym na obszarze gminy, przez 

podmiot zajmującemu się tego typu usługami.  

• Wykonanie badań małych ssaków i herpetofauny. 

• Zorganizowanie spotkania Kół Łowieckich, lokalnych organizacji ekologicznych 

i lokalnych przyrodników w celu wspólnego ustalenia i skartowania informacji 

dotyczących lokalnych szlaków migracyjnych. 

Priorytet: Poznanie i kontrola populacji bobra europejskiego, wraz 

z ograniczeniem szkód wyrządzanych przez ten gatunek. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• uzyskanie informacji dotyczącej liczności i miejsc występowania bobra 

europejskiego na obszarze gminy; 

• uzyskanie informacji dotyczącej ilości i rodzajów szkód wyrządzanych przez bobra 

europejskiego na obszarze gminy; 

 

Cele długookresowe (do roku 2022): 
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• opracowanie strategii ograniczania szkód wyrządzanych przez bobra 

europejskiego na obszarze gminy; 

• ograniczenie rozmiarów szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego na 

obszarze gminy; 

Działania: 

• Wykonanie obserwacji i zinwentaryzowanie miejsc występowania bobra 

europejskiego. 

• Prowadzenie bazy danych szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego przy 

współpracy z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska. 

• Zlecenie opracowania gminnej strategii zarządzania populacją bobra 

europejskiego. 

• Wykonywanie czynności z zakresu gminnej strategii zarządzania populacją bobra 

europejskiego. 

Priorytet: Rozpoznanie miejsc cennych przyrodniczo i prowadzenie bazy danych 

wartości przyrodniczych gminy. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018):  

• rozpoczęcie prac nad stworzeniem bazy danych miejsc cennych przyrodniczo; 

• rozpoczęcie prac nad stworzeniem bazy danych dzikich zwierząt i roślin 

występujących na obszarze gminy; 

• zinwentaryzowanie miejsc cennych przyrodniczo oraz dzikich zwierząt i roślin                 

z terenu Gminy Sadowie; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• posiadanie do dyspozycji gminy bazy danych miejsc cennych przyrodniczo; 

• posiadanie do dyspozycji gminy bazy danych dzikich zwierząt i roślin 

występujących na obszarze gminy; 

 

Działania: 
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• Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie bazy danych 

wartości przyrodniczych gminy. 

• Opracowanie założeń bazy danych wartości przyrodniczych gminy. 

• Uzupełnienie bazy danych wartości przyrodniczych gminy o posiadane informacje, 

dotyczące gatunków zwierząt, roślin i miejsc cennych przyrodniczo. 

Priorytet: Zwiększenie bioróżnorodności. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• podjęcie działań na rzecz ochrony różnorodności gatunkowej na obszarze Gminy 

Sadowie; 

• prowadzenie działań mających na celu zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej 

na terenie Gminy Sadowie; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• podniesienie wskaźników bioróżnorodności dla obszarów gminy; 

Działania: 

• Udział w projektach mających na celu utrzymywanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w ekosystemach leśnych, 

nieleśnych oraz wodnych. 

• Udział w projektach mających na celu ochronę różnorodności biologicznej poprzez 

zwiększenie powierzchni zadrzewień śródpolnych na obszarach wiejskich. 

• Udział w projektach mających na celu ochronę gatunków (ochrona in situ i ex situ; 

restytucja i reintrodukcja gatunków; programy ochrony gatunków chronionych). 

• Udział w projektach mających na celu usuwanie i ograniczanie niekorzystnych 

wpływów inwazyjnych gatunków obcych. 

• Udział w projektach mających podwyższenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa poprzez kształtowanie postaw ekologicznych. 

Priorytet: Kontynuacja Programu rolnośrodowiskowego. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 
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 ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wynikających z 

procesu produkcyjnego; 

 dbałość o walory przyrodnicze i kulturowe na terenie gospodarstwa; 

 wprowadzenie ograniczeń odnośnie stosowania środków produkcji, tak by 

wykorzystać naturalny potencjał produkcyjny agrocenoz; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zachowanie ekstensywnie wykorzystywanych trwałych użytków zielonych, w tym 

w szczególności ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt, a także ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zrównoważone 

gospodarowanie nawozami i środkami ochrony roślin oraz działania 

przyczyniające się do ochrony gleb i wód; 

Działania: 

• Podjęcie działań zachęcających i wspomagających rolników z Gminy Sadowie do 

korzystania z instrumentów finansowych nowego Programu rolno-

środowiskowego. 

 

7.2.GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA  

Priorytet: Wyrównanie dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

 zapewnienie mieszkańcom Gminy Sadowie odpowiedniej jakości i ilości wody 

pitnej; 

 dążenie do zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i 

rolnictwie; 

 dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod 

względem jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_rolne
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pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych oraz 

współpracę ponadlokalną; 

 rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji 

sanitarnej; 

Działania: 

 Opracowanie programu inwestycyjnego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Sadowie. 

 Wspieranie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach 

przemysłowych. 

Priorytet: Likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków. 

Cele długookresowe (do roku 2018): 

 zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat szkodliwości                                            

i konsekwencji (prawnych i środowiskowych) nielegalnych zrzutów ścieków do 

środowiska; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zaprzestanie wykonywania przez ludność niekontrolowanych zrzutów ścieków; 

Działania: 

• Wyznaczenie osoby z pośród pracowników Urzędu, która będzie prowadzić bazę 

danych niekontrolowanych zrzutów ścieków. 

• Współdziałanie z organami państwowymi w celu kolekcjonowania informacji 

bieżących i uzupełnienie bazy danych o informacje archiwalne. 

• Opracowanie Programu przeciwdziałania niekontrolowanych zrzutów ścieków. 

Priorytet: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych. 
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Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

 zmniejszenie ilości nielegalnego zrzutu ścieków do środowiska naturalnego; 

 propagowanie prawidłowego nawożenia terenów rolniczych; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

 polepszenie stanu wód cieku: Szewnianka – JCWP Szewnianka, ze stanu obecnego 

do stanu ogólnego dobrego, wspólnie z sąsiednimi gminami. 

Działania; 

• Ścisła współpraca z pozostałymi gminami dorzecza Szewnianki – opracowanie 

wspólnego programu ochrony JCWP Szewnianka. 

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy poprzez 

zapewnienie wszystkim gospodarstwom dostępu do sieci wodociągowej 

kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Propagowanie „ekologicznego rolnictwa” z ograniczoną liczbą zastopowanych 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 

Priorytet: Ochrona ilości i jakości wód podziemnych. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• kontrola zrzutu ścieków przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie 

Gminy Sadowie; 

• wyznaczenie miejsc szczególnie narażonych na niewłaściwą gospodarkę wodną; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• podniesienie parametrów wód podziemnych poprzez właściwą gospodarkę 

wodną; 

Działania: 

• Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych. 

Priorytet: Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów 

naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin. 
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Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• przejście na uprawy ekologiczne i stosowanie małej ilości nawozów sztucznych, 

tam gdzie jest to możliwe; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• przywrócenie wysokiej jakości gleb i wód poprzez ograniczenia w stosowaniu 

nawozów i środków ochrony roślin; 

Działania: 

• Monitoring jakości gleb i wód pod kątem stosowania nawozów i środków ochrony 

roślin. 

• Stosowanie zachęt do przejścia na uprawy ekologiczne. 

Priorytet: Zwiększenie stopnia retencji obszaru Gminy. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• zwiększenie ilości małych oczek wodnych i stawów hodowlanych na gruntach 

prywatnych; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zwiększenie stopnia retencji obszaru Gminy; 

Działania: 

• Propagowanie budowy małych oczek wodnych i stawów hodowlanych na 

gruntach prywatnych. 

• Przystąpienie do realizacji zaleceń dla gminy wynikających z Programu Małej 

Retencji dla województwa świętokrzyskiego – budowy zaplanowanego zbiornika 

Zochcin II. 

 

7.3.OCHRONA POWIETRZA 

Priorytet: Rozbudowa sieci gazowniczej. 
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Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• wprowadzenie działań związanych z ograniczeniem powstawania smogu 

zapisanych w tzw. „ustawie antysmogowej”; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• poprawa jakości powietrza w gminie poprzez ograniczenie spalania węgla i 

drewna w tradycyjnych piecach; 

Działania: 

• Zwiększenie stopnia gazyfikacji Gminy Sadowie i przyłączenie kolejnych 

gospodarstw do sieci. 

• Kontrola stanu piecyków gazowych i sieci gazowniczej. 

Priorytet: Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie szkodliwości spalania 

śmieci komunalnych w piecach domowych; 

• propagowanie stosowania proekologicznych technologii ogrzewania budynków; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• ograniczenie niskiej emisji o co najmniej 10 %; 

Działania: 

• Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sadowie. 

• Realizowanie założeń i harmonogramu wynikającego z programu 

przeciwdziałania niskiej emisji. 

• Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego 

spalania paliw celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: modernizacja 

kotłów, automatyzacja procesu spalania, zmiana rodzaju paliwa ze stałego na 

gazowe, olejowe lub alternatywne źródła energii, budowa/modernizacja 

systemów oczyszczania spalin.  
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• Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wpływu spalania paliw złej jakości 

oraz odpadów w paleniskach domowych na stan czystości powietrza, możliwości 

oszczędzania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promocji 

korzystania z transportu zbiorowego oraz transportu rowerowego. 

Priorytet: Termomodernizacja budynków. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• rozpropagowanie informacji nt. możliwości przeprowadzenia termomodernizacji 

i ograniczenia w ten sposób niskiej emisji na terenie gminy; 

• zaplanowanie działań związanych z przeprowadzenie termomodernizacji 

budynków gminny; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez 

przeprowadzenie termomodernizacji budynków na terenie gminy; 

Działania: 

• Wykonanie audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej.  

• Przeprowadzenie termomodernizacji w wytypowanych budynkach użyteczności 

publicznej i pozyskanie środków zewnętrznych na to działanie. 

• Wskazanie możliwości pozyskania dotacji na termomodernizację budynków 

mieszkalnych i przemysłowych dla mieszkańców gminy. 

 

Priorytet: Wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• rozpropagowanie informacji nt. możliwości wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych i ograniczenia w ten sposób niskiej emisji na terenie gminy; 

• zaplanowanie działań związanych z budową instalacji OZE i produkcją energii na 

potrzeby gminy; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 
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• poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez 

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy; 

Działania: 

• Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. 

• Stosowanie zachęt do stosowania instalacji OZE przez mieszkańców i 

przedsiębiorców z terenu gminy. 

• Poszukiwania źródeł i pokazanie możliwości dotowania instalacji OZE. 

• Konsultacje z partnerami zewnętrznymi nt. potencjału rozwoju Gminy Sadowie w 

związku z możliwości wykorzystania OZE. 

7.4.GOSPODARKA ODPADAMI 

Priorytet: Wdrażanie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach i 

realizacja zadań z niej wynikających. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• zwiększenie świadomości mieszkańców związanej z selektywną zbiórką odpadów; 

• kontrola nad efektywnością funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki 

odpadów na terenie gminy; 

• zwiększenie ogólnego poziomu zachowania czystości na terenie gminy; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zwiększenie ilości odpadów segregowanych w ogólnym procencie odbieranych 

odpadów; 

• zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

Działania: 

• Opracowanie Programu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Sadowie. 

• Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na 

terenie Gminy Sadowie. 

• Budowa kompostowni oraz instalacji do odzysku odpadów na terenie gminy. 

• Uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
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• Utrzymanie poziomu selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów na 

właściwym poziomie. 

• Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 

przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. 

• Utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina. 

Priorytet: Zwiększenie stopnia segregacji i odzysku odpadów. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• poprawa świadomości mieszkańców Gminy Sadowie w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zwiększenie ilości odpadów segregowanych w ogólnym procencie odbieranych 

odpadów; 

Działania: 

 Wspieranie inicjatyw ekologicznych mających na celu zwrócenie uwagi na 

konieczność prawidłowej segregacji odpadów. 

 Prowadzenie kampanii informacyjnych wskazujących na pozytywne skutki 

prawidłowej segregacji odpadów. 

 Dofinansowywanie konkursów ekologicznych organizowanych przez szkoły                      

z terenu Gminy. 

Priorytet: Likwidacja zjawiska dzikich wysypisk. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• poprawa świadomości mieszkańców Gminy Sadowie w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• likwidacja problemu dzikich wysypisk odpadów; 

Działania: 
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• Monitorowanie (inwentaryzacja) i bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów 

(w tym składowisk azbestu).  

 

Priorytet: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• spadek ilości wyrobów zawierających azbest o 12% w stosunku do stanu 

obecnego; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• spadek ilości wyrobów zawierających azbest o 31% w stosunku do stanu 

obecnego; 

Działania: 

• Monitorowanie i stała aktualizacja danych zawartych w Bazie Azbestowej. 

• Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w przypadku 

znaczących zmian w legislacji, finansowaniu lub zasadach realizacji (zalecane co 5 

lat). 

• Stałe podnoszenie świadomości mieszkańców i innych podmiotów z terenu gminy  

w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzkiego oraz w zakresie 

bezpiecznego postępowania z azbestem. 

• Pozyskanie funduszy na realizację Programu ze źródeł zewnętrznych. 

• Stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 

gminy – w pierwszej kolejności magazynowanych, zaklasyfikowanych do I stopnia 

pilności oraz na bieżąco wyrobów zgłaszanych przez mieszkańców do demontażu, 

transportu i utylizacji. 

• Raportowanie realizacji Programu i ocena jego skuteczności. 

 

 

7.5.OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 

Priorytet: Upowszechnienie zasad ochrony gleb wynikających z Kodeksu dobrych 

praktyk rolniczych. 
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Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników gleb w zakresie racjonalnej 

eksploatacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji 

zasobów glebowych; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• identyfikacja zagrożeń i w przypadku degradacji prowadzenie prac 

rekultywacyjnych; 

• ochrona gleb najwyższej jakości (klasy II-IV) przed wykorzystaniem na cele 

nierolnicze; 

• wykluczanie nowej zabudowy na gruntach ornych wyższych klas bonitacyjnych; 

• obligatoryjne wprowadzenie agrotechniki przeciwerozyjnej na obszarach 

zagrożonych erozją; 

• przeznaczenie gleb nieprzydatnych dla rolnictwa (V i VI kl. oraz okresowo 

zalewanych) na cele nierolnicze, tj. użytki ekologiczne, lasy,  

• polepszanie kultury rolnej oraz lepsze wykorzystanie nawozów, zmianowanie 

upraw,   

• ekologiczne zagospodarowywanie nieużytków i terenów zdegradowanych, np. 

przez zalesienie,   

• unikanie rozproszenia zabudowy,  

• wprowadzanie pasów roślinności wzdłuż pól uprawnych, które stanowią ochronę 

biologiczną rzek oraz przeciwdziałają erozji wodnej gleb,  

• ograniczanie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne lub nierolnicze, 

Działania: 

• Stosowanie Kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 

 

 

7.6.OCHRONA I ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW LEŚNYCH  

Priorytet: Wzrost lesistości i zadrzewień śródpolnych. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 
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• edukacja mieszkańców i przeprowadzanie akcji sadzenia drzew we współpracy z 

Nadleśnictwami; 

• zmniejszenie zagrożeń związanych z pożarami i zaśmiecaniem lasów poprzez 

kształtowanie właściwych postaw obywatelskich; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• właściwe gospodarowanie przestrzenią na terenie gminy w celu utrzymania 

odpowiedniego poziomu lesistości gminy; 

Działania: 

• Współpraca gminy z Nadleśnictwami w celu kształtowania odpowiedniej 

gospodarki leśnej. 

7.7.KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 

Priorytet: Zwiększenie atrakcyjności krajobrazu Gminy Sadowie. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• wdrożenie w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• zwiększenie atrakcyjności krajobrazu Gminy Sadowie; 

Działania: 

• Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

• Inicjowanie działań proekologicznych, mających na celu poprawę kondycji 

środowiska naturalnego Gminy Sadowie. 

• Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

• Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej celem wskazania cennych przyrodniczo 

siedlisk. 

• Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach 

funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa 

mieszkaniowego i rekreacyjnego oraz prowadzenia działalności rolniczej. 
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• Przeciwdziałanie wypalaniu traw - restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem 

zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów – edukacja i nakładanie kar. 

• Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz 

konsekwentne stosowanie sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli 

przy wycięciu drzew lub krzewów, a także ich zniszczeniu. 

7.8.HAŁAS I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Priorytet: Opracowanie planów dla terenów szczególnie zagrożonych hałasem. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• przeprowadzenie pomiarów hałasu w miejscach najbardziej uciążliwych 

(szczególnie przy drodze krajowej nr 9); 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu 

gwarantowanego prawem; 

Działania: 

• Przygotowanie planu działań dla terenów szczególnie zagrożonych hałasem 

obejmującego m.in. poprawę stanu jakości dróg, budowę ekranów akustycznych i 

izolację budynków (wymiana okien na dźwiękoszczelne). 

7.9.EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Priorytet: Kontynuacja oraz poszerzenie oferty działań w zakresie edukacji 

ekologicznej i działalności szkolnej. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• uświadomienie społeczeństwu problemów ochrony środowiska oraz 

negatywnych konsekwencji z nich wynikających; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• przedstawienie możliwości rozwiązań, mających na celu poprawę stanu 

środowiska; 
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Działania: 

• Prowadzenie organizacji szkolnych i konkursów o tematyce ekologicznej.  

• Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży do tzw. „zielonych szkół”. 

Priorytet: Promocja ekologii poprzez realizację projektów skierowanych do 

różnych grup wiekowych z terenu gminy. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• uświadomienie społeczeństwu problemów ochrony środowiska oraz 

negatywnych konsekwencji z nich wynikających; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• przedstawienie możliwości rozwiązań, mających na celu poprawę stanu 

środowiska; 

Działania: 

• Prowadzenie działań na rzecz proekologicznej edukacji pracowników 

samorządowych. 

• Organizowanie pikników i spotkań o tematyce ekologicznej. 

• Wytyczanie ścieżek turystycznych i szlaków rowerowych w celu propagowania 

ochrony środowiska. 

Priorytet: Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi              

w zakresie ochrony środowiska. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018): 

• uświadomienie społeczeństwu problemów ochrony środowiska oraz 

negatywnych konsekwencji z nich wynikających; 

Cele długookresowe (do roku 2022): 

• przedstawienie możliwości rozwiązań, mających na celu poprawę stanu 

środowiska; 

Działania: 
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• Pozyskiwanie funduszy na działania proekologiczne na terenie gminy. 

• Coroczne spotkania NGO z UG Sadowie na rzecz poprawy stanu środowiska gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.HARMONOGRAM I KOSZTY WDRAŻANIA PROGRAMU  

Jednym z głównych elementów programu ochrony środowiska jest określenie 

harmonogramu i kosztów realizacji poszczególnych zadań oraz możliwości ich 

finansowania. Opracowanie kosztów większości zadań jest jednak obecnie zadaniem 

trudnym do wykonania, ze względu na brak szczegółowych danych umożliwiających 

wycenę poszczególnych elementów. 

Koszty i harmonogram przedstawiono w oparciu o priorytety ochrony środowiska 

dla Gminy Sadowie oraz o kalkulacje dotyczące zadań z tego zakresu.  
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Zaprezentowany poniżej wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska dla Gminy 

Sadowie uwzględnia potrzeby gminy, zgłoszonych w ankiecie dla potrzeb opracowania 

Programu, oraz zadania wynikające z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

Należy tu podkreślić, że przedstawiona w tabeli lista przedsięwzięć 

priorytetowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Sadowie, ma charakter 

otwarty i może ulec zmianie, korekcie lub uzupełnieniu na podstawie monitoringu 

realizacji Programu oraz zaistnieniu nowych potrzeb w zakresie ochrony środowiska.  
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Tabela 16. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji przez 

Gminę Sadowie 

Obszar 

działań 
Opis przedsięwzięcia 

Szacunkowe 

koszty [zł] 

Okres 

realizacji 

Źródła 

finansowani

a 

Zasoby 

przyrodnicze 

Opracowanie założeń bazy 

danych wartości 

przyrodniczych gminy 

b.d. 
2016-

2018 

Środki własne 

gminy 

Opracowania gminnej 

strategii zarządzania 

populacją bobra 

europejskiego 

10 000 
2016-

2018 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE 

Aktualizacja opracowań 

ekofizjograficznych na 

terenie gminy 

b.d. 
2016-

2018 

Środki własne 

gminy 

Wykonanie monitoringu 

ptaków i ssaków na terenie 

gminy 

40 000 
2016-

2018 

Środki własne 

gminy, 

Inwestor 

zewnętrzny 

Uwzględnianie ochrony 

wartości przyrodniczych  i 

krajobrazowych w 

planowaniu inwestycji 

- 
2015 -

2022 

Środki własne 

gminy 

Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Opracowanie Programu 

przeciwdziałania 

niekontrolowanych zrzutów 

ścieków 

b.d. 
2016-

2018 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

fundusze UE 

Prowadzenie monitoringu 

jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

b.d. 
2016-

2018 

Środki własne 

gminy 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

miejscowościach: Sadowie, 

Jacentów, Bogusławice 

6 800 000 
2015 -

2022 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE 

Rozbudowa i modernizacja 

sieci wodociągowej 
5 500 000 

2016 -

2022 

Środki własne 

gminy, 
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fundusze UE 

Ochrona 

Powietrza 

Budowa farmy wiatrowej b.d. 
2016 - 

2020 

Inwestor 

zewnętrzny 

Termomodernizacje 

budynków użyteczności 

publicznej 

5 000 000 
2015 - 

2022 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

Środki własne 

gminy 

Montaż instalacji OZE i 

wymiana źródeł ciepła w 

budynkach gminnych 

3 000 000 
2015 - 

2022 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

Środki własne 

gminy 

Edukacja mieszkańców nt. 

zanieczyszczeń z niskiej 

emisji i szkodliwości 

spalania odpadów w piecach 

domowych 

50 000 
2015 - 

2022 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

Środki własne 

gminy 

Gospodarka 

odpadami 

Opracowanie Programu 

selektywnej zbiórki 

odpadów dla Gminy 

Sadowie 

25 000 
2016-

2018 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

Środki własne 

gminy 

Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

2 200 000 
2016 - 

2020 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE, 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW 

Realizacja Programu 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

760 000 
2015 – 

2022 

NFOŚiGW 

oraz 

WFOŚiGW, 

Środki własne 

gminy 

Ochrona gleb 

i powierzchni 

ziemi. 

Wspieranie i promowanie 

rolnictwa ekologicznego 
b.d. 

2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy 

Ochrona i 

zwiększenie 

Ochrona istniejących 

kompleksów leśnych i 
b.d. 

2015 -

2022 

Środki własne 

gminy, 
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zasobów 

leśnych. 

prowadzeni zrównoważonej 

gospodarki leśnej 
fundusze UE 

Kształtowani

e krajobrazu 

Tworzenie miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

b.d. 
2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy 

Hałas i pola 

elektromagn

etyczne 

Budowa i modernizacja dróg 

gminnych 
10 000 000 

2015 -

2022 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE 

Edukacja 

Ekologiczna 

Utrzymanie istniejących i 

wprowadzania nowych 

programów edukacji 

ekologicznej i 

organizowanie konkursów o 

tematyce ekologicznej w 

szkołach 

b.d. 
2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy 

Organizowanie pikników i 

spotkań o tematyce 

ekologicznej 

b.d. 
2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy 

Wytyczanie ścieżek 

turystycznych i szlaków 

rowerowych w celu 

propagowania ochrony 

środowiska 

b.d. 
2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE 

Współpraca z NGO w celu 
propagowania ochrony 
środowiska na terenie 

gminy  

 

b.d. 
2015 – 

2022 

Środki własne 

gminy, 

fundusze UE 
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9.ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PLANOWANYCH ZADAŃ  

Sprawna i skuteczna realizacja planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska na 

terenie gminy Sadowie umożliwi osiągnięcie założonych celów, określonych w ramach 

kilku istotnych priorytetów. Aby to osiągnąć, gmina musi jednocześnie dysponować 

zasobami: finansowymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi.  

9.1.ZASOBY FINANSOWE 

Realizacja zadań Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-

2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wymaga zabezpieczenia i uzyskania środków 

budżetowych jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe 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. Realizacja inwestycji 

w zakresie ochrony środowiska może być wspierana za pomocą funduszy zewnętrznych 

pozyskiwanych w formie dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnej pożyczki. Źródłem 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury przyczyniającej się do ochrony 

środowiska, mogą być fundusze Unii Europejskiej, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Bank Ochrony 

Środowiska S.A, EkoFundusz oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 

9.2.ZASOBY ORGANIZACYJNE 

Realizacja planowanych inwestycji, oprócz zabezpieczenia odpowiedniego 

finansowania, wymaga również właściwej organizacji wewnętrznej. Ponadto problem 

ochrony środowiska na analizowanym obszarze odgrywa kluczową rolę na etapie 

opracowywania dokumentów planistycznych. Cele i zadania w zakresie szeroko pojętej 

ochrony środowiska zostały ujęte w opracowanych planach i strategiach, obowiązujących 

na terenie gminy: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sadowie; 
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 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

 Strategia Rozwoju gminy Sadowie; 

 Program Rozwoju Lokalnego gminy Sadowie. 

Cele zawarte w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez poszczególne 

referaty Urzędu gminy w Sadowiu oraz przedsiębiorców i inne jednostki, w szczególności 

w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury technicznej gminy. Gmina Sadowie dysponuje odpowiednio 

przygotowanym zasobem organizacyjnym, umożliwiającym skuteczną i sprawną 

realizację zaplanowanych zadań. 

9.3.ZASOBY INFRASTRUKTURALNE 

Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów i celów, 

zostały określone z uwzględnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych gminy oraz 

realnych możliwości ich potencjalnej rozbudowy. W związku z czym, można przyjąć iż z 

punktu widzenia zasobów infrastrukturalnych, realizacja planowanych zadań jest 

możliwa. 

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych rozwiązań na podstawie 

uwarunkowań dotyczących istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną 

środowiska oraz sytuacji finansowej gminy, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane 

przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania uwzględniając następujących warunki: 

 etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań; 

 powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie 

wdrażania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania Programu; 

 pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych 

w planie; 

 zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

Pomimo, iż analizowana jednostka samorządu terytorialnego posiada niezbędne 

zasoby, sprawną i skuteczną realizację planowanych zadań mogą uniemożliwić 

następujące czynniki: 
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 zmiana uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu 

obowiązków dla władz gminy oraz mających wpływ na jego sytuację finansową; 

 niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak 

korekt i uprzedzania ewentualnych zagrożeń; 

 nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań; 

 brak koordynacji pomiędzy gminami, a także brak współpracy ponadregionalnej 

w zakresie niektórych działań; 

 wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują 

konieczność innego rozdysponowania środków finansowych. 

9.4.PODMIOTY, DO KTÓRYCH  KIEROWANE SĄ OBOWIĄZKI USTALONE W 

PROGRAMIE 

Opracowane w Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022 cele i wytyczone działania w zakresie ochrony 

środowiska na terenie gminy wymagają określenia podmiotów do których adresowane są 

obowiązki wynikające z realizacji tych celów i działań.  Są to grupy podmiotów, których 

zadaniem jest: 

 organizacja i zarządzanie Programem; 

 realizacja celów i zadań określonych w Programie; 

 nadzór i monitoring realizacji Programu. 

Ponadto określono również obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska 

w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska. Bardzo istotną rolę w realizacji Programu odgrywają mieszkańcy gminy. 

W związku z tym, do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania. 

Realizacja zadań i celów określonych w Programie kierowana jest także do 

administracji samorządowej i rządowej, jednostek pozarządowych i przedsiębiorstw 

produkcyjnych i usługowych, prowadzących działalność na terenie gminy, 

a w szczególności do: 

 Samorządu gminy Sadowie; 

 Starostwa Powiatowego w Opatowie; 

 Samorządu Województwa Świętokrzyskiego; 
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 Nadleśnictw Nadleśnictwa Łagów, Ostrowiec Świętokrzyski; 

 właścicieli lasów prywatnych; 

 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych; 

 przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych; 

 mieszkańców. 

 

10.ZARZĄDZANIE W PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

10.1.STRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 

Polityka ekologiczna realizowana jest na mocy wielu ustaw, wśród których 

najważniejsze to: Prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o zagospodarowaniu 

przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo 

budowlane. Instrumenty realizacji Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na 

lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2018-2022 wynikające z zapisów ustawowych 

można podzielić na: prawne, finansowe, społeczne, polityczne i strukturalne. 

10.1.1.INSTRUMENTY POLITYCZNE 

Do najważniejszych instrumentów politycznych należy: Polityka ekologiczna Państwa 

w latach 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016, Program Ochrony 

Środowiska Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategia Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego. 

10.1.2.INSTRUMENTY PRAWNE 

Wśród instrumentów prawnych wyróżnić można: 

• pozwolenie wodno prawne; 

• decyzję o emisji do powietrza; 

• decyzję dotyczącą hałasu; 

• decyzję o wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko istniejącego obiektu; 

• decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami. 

10.1.3.INSTRUMENTY FINANSOWE 
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Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłata za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, administracyjna kara pieniężna oraz fundusze celowe.  

 

 

10.1.4.INSTRUMENTY SPOŁECZNE 

Instrumenty społeczne można podzielić na dwie zasadnicze grupy o wewnętrzne, czyli 

dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez działania edukacyjne,                                 

o zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, debaty 

publiczne, kampanie edukacyjne). 

10.1.5.INSTRUMENTY STRUKTURALNE  

Są to przede wszystkim strategie i programy wdrożeniowe oraz systemy zarządzania 

środowiskowego. 

10.2.STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 

Zarządzanie Programem powinno odbywać się w strukturze zadaniowo-

instrumentalnej, obejmując wszystkie jednostki organizacyjne świadomie uczestniczące 

w jego realizacji. Do podmiotów uczestniczących w organizacji i zarządzaniu Programem 

należą: 

• Wójt gminy Sadowie; 

• Rada Gminy w Sadowiu. 

Do grupy podmiotów monitorujących przebieg realizacji i efekty Programu należą: 

• WIOŚ, PSSE, IMGW, RZGW; 

• podmioty gospodarcze (w określonym zakresie); 

• jednostki naukowo-badawcze (na zlecenia w określonym zakresie); 

• podmioty finansujące realizację zadań. 

Odbiorcami Programu jest społeczeństwo gminy, które dokonuje jego oceny: 

akceptacji lub krytyki zaplanowanych działań oraz uczestniczy w negocjacjach 
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rozwiązujących konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia określonych 

terenów. 

 

 

11.ŹRODŁA FINASOWANIA DZIAŁAŃ ZAŁOŻONYCH W PROGRAMIE 

 Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2016 głównymi 

kierunkami inwestowania będą podstawowe dziedziny ochrony środowiska, 

a mianowicie realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej, 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz gospodarki odpadami. Przewiduje się, 

że struktura finansowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadowie 

w najbliższych latach będzie kształtować się podobnie do struktury nakładów na ochronę 

środowiska przewidzianej na lata 2013-2016 w Polityce ekologicznej Państwa (Tab.16) . 

Tabela 17. Przewidywana struktura nakładów na ochronę środowiska na lata 2013-2016  

Źródło pochodzenia 
Nakłady           

w [%] 

Szacunkowa kwota w [mld zł] 

Ogółem 

W tym: na 
realizację 

zobowiązań 
akcesyjnych 

Środki prywatne 45 28,4 28,4 

Środki publiczne, w tym: 55 35,1 24,4 

o środki jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

7 4,4 0,6 

o środki NFOŚiGW 
oraz WFOŚiGW 

24 15,0 12,2 

o budżet państwa 7 4,6 0,6 

o środki 
zagraniczne 

17 11,1 11,1 
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11.1.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ  

11.1.1.KRAJOWE FUNDUSZE EKOLOGICZNE  

 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oparte jest w Polsce na 

źródłach krajowych i zagranicznych. Obecnie, podstawą finansowania krajowego są 

fundusze ekologiczne: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW), który odpowiada za realizację zadań o charakterze strategicznym, 

ogólnokrajowym oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(WFOŚiGW) wspierające zadania o zasięgu regionalnym, w każdym z 16 województw 

Polski  (Rys.19). 

Rysunek 15. Schemat systemu i głównych źródeł finansowania ochrony środowiska w Polsce   
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Oferta finansowania ze środków krajowych w ramach programów na lata 2015 – 

2020: 

I. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach: 

 Cel programu: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 

oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Za koszty kwalifikowane programu uważa się koszty ujęte w „Wytycznych 

w zakresie kosztów kwalifikowanych”, dołączonych do programu, z zastrzeżeniem, że: 

1. Koszty robót budowlano-montażowych i dostaw nie mogą być mniejsze niż 

87%kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i obejmują wyłącznie następujące 

rodzaje robót i dostaw: 

o Dostawy lub zakup urządzeń i inwentarzowego wyposażenia 

technologicznego i sprzętu, będących środkami trwałymi, 

o Dostawy instalacji, linii technologicznych, 

o Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja, 

o Roboty demontażowe i rozbiórkowe, 

o Roboty ziemne i budowlano-montażowe związane z budową, rozbudową 

lub modernizacją: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz obiektów i sieci wchodzących w skład systemów 

zaopatrzenia ludności w wodę, 

o Montaż urządzeń, 

o Instalacje w obiektach technologicznych, 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 

str. 107 

o Rozruch urządzeń i instalacji, 

o Przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, 

o Elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, 

o Drogi i place technologiczne, 

o Przełożenie sieci i obiektów sieciowych, 

o Przyłącza budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

2. Koszty zarządzania przedsięwzięciem, tj. koszty nadzoru inwestorskiego nie 

mogą przekraczać 3 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia *), 

3. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, tj. dokumentacji 

projektowej wraz z nadzorem autorskim i niezbędnymi uzgodnieniami, nie mogą 

przekraczać 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia *), 

4. Nie są kwalifikowane następujące kategorie kosztów: koszty planów i programów 

ochrony, raportu o oddziaływaniu na środowisko, nabycia nieruchomości 

i zakupu gruntu, wartości niematerialnych i prawnych, koszty przenośnych 

środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w przedsięwzięciu, 

koszty nabycia sprzętu i wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych oraz 

nabycia środków trwałych w formie leasingu, koszty usług obcych, wynagrodzeń 

i materiałów zużywalnych. 

*) wydatki przekraczające limit stanowią koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia 

Formy dofinansowania:  pożyczka. 

Intensywność dofinansowania: dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów 

kwalifikowanych. 

Warunki dofinansowania:  

 kwota pożyczki od 500 000 zł - w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez 

gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych (tzw. „zielone gminy”), 

spełniające kryteria horyzontalne w tym zakresie, 
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 kwota pożyczki od 1 000 000 zł - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 

 

 

 

II. Racjonalna gospodarka odpadami  

Cele programu: 

 ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania 

odpadów, 

 utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji 

gospodarowania odpadami, 

 zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu 

przemieszczaniu, 

 intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 

 budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu. 

 

Za koszty kwalifikowane uważa się koszty ujęte w „Wytycznych w zakresie kosztów 

kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:  

1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

2. Koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, 

zakupu 

gruntu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia, 
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a. Kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, 

narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia, 

b. Koszty budowy drogi i place technologiczne kwalifikuje się do wysokości 

nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

c. Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do 

wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 

d. Nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy 

technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, 

e. Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem, 

3. Dla przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania 

odpadów 

komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł w 

przypadku budowy punktu selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto 

zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 150 

Mg/rok, 

4. Dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów 

selektywnego 

zbierania odpadów koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 2 000 tys. zł 

w przypadku budowy systemu selektywnego zbierania odpadów obsługującego powyżej 

20 tys. mieszkańców dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania 

odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok, 

5. Maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych określone w pkt. 3. i pkt. 

4. mogą ulec 

zwiększeniu w przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę do osiągnięcia 
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wyższego niż wskazano poziomu selektywnego zbierania odpadów w proporcji 20 tys. zł 

na każde 10 Mg/rok zwiększenia łącznej masy odpadów zbieranych selektywnie. 

6. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania 

ze 

środków NFOŚiGW. 

Formy dofinansowania: pożyczka 

Intensywność dofinansowania: dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów 

kwalifikowanych.  

Rodzaje przedsięwzięć, na których realizację można uzyskać dofinansowanie: 

 Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 Budowa systemów selektywnego zbierania odpadów, 

 Doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów 

III. Poprawa jakości powietrza - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii  

Cel programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń 

powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych 

i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów 

ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności 

pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. 

Koszty kwalifikowane: 

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów 
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kwalifikowanych”. 

Formy dofinansowania: Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW 

z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.  

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem: 

 Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na 

dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w 

szczególności: 

 Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z 

podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów 

wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, 

 Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy 

jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub 

instytucja przez nią wskazana), 

 Kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób 

fizycznych) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, 

oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania 

paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie 

poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych, 

 utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka 

samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających na 

inwentaryzację źródeł emisji.  

11.1.2.INNE PROGRAMY POMOCOWE 

1. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski 

 Fundusz Szwajcarski stanowi formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej 

przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich 

Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Fundusze szwajcarskie mają na 

celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej 
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rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami 

miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. 

 Beneficjentami programu mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego 

oraz organizacje pozarządowe. W sektorze środowiska i infrastruktury beneficjenci mogą 

się ubiegać o wsparcie na: 

 odbudowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury środowiskowej oraz poprawę 

stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii 

odnawialnej, poprawę wydajności energetycznej),  

 poprawa publicznych systemów transportowych, 

 bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych 

inicjatyw środowiskowych. 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020                                      

(PROW 2014-2020) 

 PROW 2014 – 2020 został opracowywany na podstawie przepisów Unii 

Europejskiej,                    w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów 

delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.  

 Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany 

w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy 

Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz 

realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 

- Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

 Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 
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 Program będzie realizował priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem               w rolnictwie. 

 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa. 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 

spożywczym i leśnym. 

 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

12.MONITORING STANU ŚRODOWISKA 

Realizatorem Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-2018 z 

perspektywą na lata 2019-2022 jest Wójt. Proponuje się wyznaczenie przez Wójta osoby 

odpowiedzialnej za wdrażanie Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 

2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 (Kierownika Programu). Osoba ta pełniłaby 

rolę koordynatora pomiędzy samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorstwami i instytucjami monitorującymi stan środowiska. Byłaby także 

odpowiedzialna za monitorowanie efektów Programu i uruchamianie procedur 

korygujących.  

Za realizację poszczególnych zadań odpowiadać będą osoby lub jednostki 

organizacyjne, które po zakończeniu prac nad zadaniami zobowiązane będą do 

sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania, obejmujące m.in. przedmiot 

i poniesione nakłady.  
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System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 

wskaźnikach presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki 

ochrony środowiska i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. 

System tworzyć będą: 

1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujący główne źródła problemów i zagrożeń 

środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość 

i jakość zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów 

gromadzonych na składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska). 

2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, 

pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych), 

3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w 

celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent 

mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, 

wydatki na ochronne środowiska). 

 Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane będą przede wszystkim 

informacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

 Pomiar stopnia realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadowie 

będzie odbywał się poprzez mierniki (Tab.18).  

Tabela 18.Mierniki realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadowie 

Obszar działań objętych 

monitoringiem 

Mierniki realizacji zadań z obszaru 

objętego monitoringiem 

Rozwój i poprawa 

funkcjonowania infrastruktury 

technicznej mającej wpływ na 

 

- procentowy przyrost długości sieci 

kanalizacyjnej, 
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jakość życia mieszkańców 

i środowisko 

- zużycie wody na jednego mieszkańca i dobę, 

- procentowa strata wody w sieci 

wodociągowej, 

- procent dróg gdzie dokonano naprawy 

nawierzchni w stosunku do sumy dróg, na 

których powinno się dokonać napraw. 

 

Racjonalizacja 

gospodarowania odpadami 

 

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 

(Mg/M/rok), 

- stopień pokrycia mieszkańców 

zorganizowaną zbiórką (w procentach), 

- udział zebranych odpadów niebezpiecznych 

ze strumienia odpadów komunalnych 

(w procentach), 

- udział odpadów z sektora komunalnego 

składowanych na wysypiskach (w procentach), 

- udział odpadów z sektora gospodarczego 

składowanych na składowiskach 

(w procentach), 

- ilość wytworzonych osadów ściekowych 

(w Mg⋅sm/rok), 

- ilość osadów wykorzystanych na cele rolnicze 

(w Mg⋅sm/rok), 
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- ilość osadów wykorzystanych na cele 

przemysłowe (w Mg⋅sm/rok), 

- ilość osadów przekształconych termicznie 

(w Mg⋅sm/rok), 

- ilość odpadów wytworzona w sektorze 

gospodarczym (Mg/rok), 

- ilość odpadów z sektora gospodarczego 

poddanych odzyskowi (Mg/rok), 

- ilość odpadów z sektora gospodarczego 

poddanych unieszkodliwianiu przez 

składowania (w Mg/rok), 

- nakłady inwestycyjne na gospodarkę 

odpadami (w zł/rok), 

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

poprawy gospodarki odpadami wg oceny 

jakościowej (w procentach), 

- ilość i jakość interwencji (wniosków) 

zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie 

wysypiska), 

- liczba, jakość i skuteczność kampanii 

edukacyjno-informacyjnych. 

 

Rozwój edukacji i informacji 

ekologicznej oraz poszerzanie 

dialogu społecznego 

 

- ilość osób, które brały udział w szkoleniach 

z zakresu ochrony środowiska, 
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- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących 

w różnych formach edukacji ekologicznej, 

- ilość konkursów, rajdów, wystaw itp. 

o problematyce ekologicznej. 

 

Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego 

 

- poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 

rocznej z uwzględnieniem kryteriów w cel 

ochrony zdrowia. 

 

Ochrona przed hałasem 

 

- poziom hałasu przy głównych ciągach 

komunikacyjnych [dB]. 

 

Ochrona gleb i złóż surowców 

 

- liczba czynnych eksploatacji złóż surowców 

mineralnych, 

- liczba miejsc z przekroczonymi standardami 

jakości gleby. 

 

Zachowanie i ochrona 

bioróżnorodności 

 

- powierzchnia/udział gruntów leśnych, 
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- liczba pomników przyrody. 

 

Ochrona wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

 

- stan ekologiczny wód podziemnych 

i powierzchniowych na terenie gminy, 

- klasa przydatności do spożycia wód  

podziemnych i powierzchniowych ujmowanych 

na terenie gminy, 

 

 Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą 

być brane pod uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na 

środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa.  

Do wskaźników społeczno – ekonomicznych zaliczamy: 

 Poprawę stanu zdrowia obywateli (długość życia, spadek umieralności niemowląt, 

spadek zachorowalności), 

 Zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 

zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce, 

 Coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony 

środowiska. 

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko to: 

 Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, 

poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie 

głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz 

spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych 

obowiązujących w Unii Europejskiej, 
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 Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń 

wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede 

wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji 

zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych), 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego, 

 Zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu 

ich 

gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony 

odpadów niebezpiecznych, 

 Ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów 

bezpośrednio 

lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi 

ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach 

osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 

 Wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa 

stanu 

zdrowotności lasów, 

 Zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie 

estetycznego 

krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa to: 

 Kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem 

wspólnotowym 
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i prawem międzynarodowym, 

 Spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli, 

 Zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w 

procesach decyzyjnych, 

 Opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 

rzecz ochrony środowiska. 

13.MONITORING DZIAŁAŃ URZĘDU GMINY NA RZECZ REALIZACJI CELÓW 

OKREŚLONYCH PROGRAMEM 

 

Rysunek 16. Schemat zarządzania Programem Ochrony Środowiska Gminy Sadowie 

 

Podstawą zarządzania Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowie na lata 2015-

2018 z perspektywą na lata 2019-2022 będzie stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 

stwierdzanych, jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz skutki podejmowanych działań. W celu monitorowania stanu środowiska proponuje 
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się zastosowanie wskaźników stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz 

wskaźników reakcji na złą jakość środowiska albo na nadmierne oddziaływania. 

Przydatne jest pokazywanie tendencji zmian poszczególnych wskaźników w latach.  

Podczas opracowywania raportu należy wykorzystać wyniki badań prowadzonych 

w ramach: Państwowego Monitoringu Środowiska, informacje zawarte w raportach 

i publikacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, a także 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, jak również informacje 

z pozostałych podmiotów, które zajmują się kwestiami ochrony środowiska na terenie 

gminy Sadowie. 

Zgodnie z prawem ochrony środowiska, co dwa lata będzie sporządzany przez 

Kierownika Programu raport szczegółowy z wykonania Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, a dotyczący 

szczególnie działań, które są związane z likwidacją przekroczenia przepisów prawa, 

wynikami monitorowania jakości środowiska, konieczności wprowadzenia korekt do 

Programu itp. Raporty szczegółowe winny być przedstawiane na posiedzeniach Rady 

gminy w Sadowiu. Wskazane jest, by korekty Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, a były wprowadzane 

w drodze uchwały Rady Gminy w Sadowiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.STRESZCZENIE 
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Podstawa prawna:   

  Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001  (Dz. U. z 2013 

poz. 1232) nakładają na  gminy obowiązek realizacji Polityki Ekologicznej Państwa. 

Niezbędne stało się sporządzanie gminnych Programów Ochrony Środowiska, które 

uchwalana są przez radę gminy (art.17-18 ustawy Prawo ochrony środowiska). Organ 

wykonawczy gminy  musi mieć przy tym na względzie realizację celów zawartych w 

strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. 

ustawy Prawo ochrony środowiska.  Programy Ochrony Środowiska (podobnie jak 

Polityka ekologiczna Państwa) wymagają regularnej aktualizacji, która powinna 

następować co 4 lata. 

Cel i zakres opracowania: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018                                            

z perspektywą na lata 2019-2022, określający kierunki polityki ekologicznej, należy 

traktować, jako wypełnienie obowiązku aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa. 

Dokument ten stwarza z jednej strony szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów 

ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców a z drugiej strony oznacza 

konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania 

celów wspólnotowej polityki ekologicznej. 

Strategia działań w zakresie ochrony środowiska: 

 Gmina Sadowie stawia przed sobą szereg celów w zakresie ochrony środowiska. 

Cele krótkookresowe (do roku 2018) oraz długookresowe (do roku 2022) będą 

realizowane z uwzględnieniem zaplanowanych działań.  Strategia działań w zakresie 

ochrony środowiska skupia się w obrębie następujących  priorytetów: 

o Rozpoznanie i zachowanie lokalnych korytarzy ekologicznych. 

o Poznanie i kontrola populacji Bobra europejskiego, wraz z ograniczeniem szkód 

wyrządzanych przez ten gatunek. 

o Rozpoznanie miejsc cennych przyrodniczo i prowadzenie bazy danych wartości 

przyrodniczych gminy.  

o Zwiększenie bioróżnorodności. 
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o Wyrównanie dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej                                               

i kanalizacyjnej. 

o Budowa oczyszczalni indywidualnych zgodnie z projektem na kanalizację na 

terenie gminy. 

o Likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków. 

o Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych. 

o Zwiększenie stopnia retencji obszaru gminy. 

o Ograniczenie źródeł niskiej emisji. 

o Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz utrzymanie 

prawidłowych stosunków wodnych. 

o Zwiększenie atrakcyjności krajobrazu Gminy Sadowie. 

 

Źródła finansowania działań w zakresie ochrony środowiska: 

 Gmina Sadowie opracowała zakres działań w zakresie ochrony środowiska na lata 

2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 oraz określiła potencjalne źródła ich 

finansowania. Na chwile obecną Gmina nie stara się o fundusze na realizację zamierzeń, a 

jedynie wskazuje wielkość środków, które chciałaby pozyskać w ich ramach. 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oparte jest w Polsce na źródłach 

krajowych i zagranicznych. Obecnie, podstawą finansowania krajowego są fundusze 

ekologiczne: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

który odpowiada za realizację zadań o charakterze strategicznym, ogólnokrajowym oraz 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). 

Monitoring realizacji programu: 

 Podstawą monitoringu stanu środowiska Gminy Sadowie będą dane uzyskiwane 

corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. Dane te będą charakteryzować stan środowiska, obiekty uciążliwe 

lub zagrażające środowisku, wielkości emisji zanieczyszczeń oraz niektóre dane 

charakteryzujące stan sanitarny środowiska (jakość oczyszczonych ścieków szczególnie 

po oczyszczalni ścieków, jakość uzdatnionej wody przez Stacje Uzdatniania Wody, jakość 

ścieków odprowadzanych). 
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 Wójt Gminy Sadowie ponosi główną odpowiedzialność za realizację Programu 

Ochrony Środowiska a także będzie składał Radzie Gminy raporty  z wykonania 

programu. Istnieje możliwość wyznaczenia przez Wójta koordynatora wdrażania 

programu, którego zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca Wójtem i Radą Gminy 

oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu. 

 Władze Gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być 

powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych 

zaangażowanych już w proces tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach 

warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby 

być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz uzgadnianie współpracy                                 

w realizacji poszczególnych zadań. 

 W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć 

podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi                        

w programie. 
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