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1.WSTĘP  

1.1.CEL SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na 

lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 sporządzana jest w celu określenia wpływu na 

środowisko założonych w nim celów oraz założonych zadań wymagających realizacji w najbliższych 

latach. Dokument ten przedstawia także możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sadowie wskazując jednocześnie zalecenia dotyczące przeciwdziałania 

ewentualnym negatywnym skutkom oraz w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji. 

 

1.2. PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA OPRACOWANIA 

 

 Podstawą prawną sporządzenie niniejszego opracowania jest ustawa z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353) zwana w dalszej części 

opracowania „ustawą”. Zgodnie z art. 46 ust. 2 wymienionej ustawy przeprowadzenia postępowania 

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty „polityk, strategii, 

planów lub programów w dziedzinie w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i 

wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.” 

 Początkowym etapem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest przesłanie do 

zaopiniowania projektu dokumentu właściwym organom, w tym przypadku Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, w celu 

uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko dla tego 

opracowania. Podmiot opracowujący projekt dokumentu może także uzyskać odstąpienie od 

sporządzenia Prognozy dla opracowania, którego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko (art. 48 ustawy).  

 W przypadku analizowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-

2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022, po uzyskaniu uzgodnień z przedmiotowymi organami, podjęto 

decyzję o sporządzeniu Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 
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1.3.ZAKRES PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

  

 Niniejsze opracowanie realizuje obowiązek wynikający z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

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

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji wyżej wymienionego projektu 

Programu Ochrony Środowiska, spełnia obowiązki prawne wynikające z dyrektywy 2001/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 

i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2013 poz. 1235).   

 Zawartość Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska wynika 

z zapisów art.51 ust.2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustaleń 

Zamawiającego ww. dokument.  

Prognoza Oddziaływania na Środowisko powinna zawierać: 

 Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Dokument ten powinien także, określać, oceniać i analizować: 

 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651), 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

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

o Różnorodność biologiczną, 

o Ludzi, 

o Rośliny, 

o Wodę, 

o Powietrze, 

o Powierzchnię ziemi, 

o Krajobraz, 
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o Klimat, 

o Zasoby naturalne, 

o Zabytki, 

o Dobra materialne. 

 Z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy. 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska powinna przedstawiać: 

a) Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, 

b) Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

 W celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019- 2022”, organ 

administracji publicznej – Wójt Gminy Sadowie, został zobowiązany do sporządzenia Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko projektu Programu. 

 

2.OPIS PRZYJĘTEJ METODYKI 

 

 W celu sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska 

niezbędne jest określenie skutków realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska. 

 Dokładna ocena oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska zawiera 

elementy zapewniające ochronę środowiska w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko musi być poparte analizą aktów 

prawnych, wykorzystaniem szeregu dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, 

odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia 

ludzi. 

 Zasadnicza część dokumentu oparta jest na analizie macierzy interakcji. Macierz ta, jest tabelą, 

w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu Ochrony Środowiska 

zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące 

środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi 

zaznaczono symbolem: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
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 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 

przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

 Zastosowanie macierzy interakcji pozwoliło na przeanalizowanie skutków środowiskowych 

planowanych zadań dla następujących elementów: 

• Obszary chronione, 

• Różnorodność biologiczna, 

• Zdrowie ludzi, 

• Zwierzęta, 

• Rośliny, 

• Wody powierzchniowe i podziemne, 

• Jakość powietrza, 

• Gleba, 

• Krajobraz, 

• Klimat akustyczny, 

• Dobra kultury. 

 

 Oceniono nie tylko bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko, ale również 

oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, 

pozytywne i negatywne. Zwrócono uwagę na możliwość minimalizacji lub odwracalność skutków 

podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny oraz możliwość oddziaływania 

transgranicznego. 

 

3.PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 

GMINY SADOWIE 

3.1.CEL I ZAKRES PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

 Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest dbałość o zrównoważony rozwój 

Gminy Sadowie. Długookresowa polityka proekologiczna ma tam prowadzić do nieustannej dbałości 

o stan środowiska przy jednoczesnym wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju. W dłuższej 

perspektywie doprowadzi to do wyważenia kwestii ochrony środowiska, rozwoju społecznego 

i gospodarczego, a także czynników ekonomicznych w procesach decyzyjnych organów Gminy. 

 Dokument ten ma usprawnić i uporządkować zarządzanie środowiskiem na terenie Gminy, 

a realizacja jego założeń wpłynie na jakość środowiska naturalnego oraz poprawę standardu życia 

mieszkańców. Reasumując, wpłynie on znacząco na zrównoważenie rozwoju Gminy zgodnie 

z założeniami polityki proekologicznej państwa. 
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3.2.OPIS STRUKTURY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 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 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. 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie składa się z 15 rozdziałów. 

3.3.POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI SZCZEBLA LOKALNEGO, POWIATOWEGO 

I WOJEWÓDZKIEGO  

 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie jest zgodny z następującymi dokumentami 

planistycznymi:  

1. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

 Polityka ekologiczna państwa definiuje szereg celów w zakresie racjonalnego użytkowania 

zasobów naturalnych oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

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. 

 

2.Uwarunkowania wynikające z Polityki Ekologicznej Województwa Świętokrzyskiego 

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.1).  

 

Rysunek 1.Obszary działań na rzecz rozwoju ekologicznego 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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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.  

3.Uwarunkowania wynikające z Polityki Ekologicznej Powiatu Opatowskiego 

 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. 

 

3.4.PRIORYTETY OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GM INY 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.1). 

Tabela 1.Priorytety ekologiczne Gminy Sadowie do 2022 roku 

Główne elementy 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. 
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Przywrócenie wysokiej jakości wód 

powierzchniowych. 

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 

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. 
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4.CHARAKTERYSTYKA GMINY SADOWIE 

4.1.INFORMACJE OGÓLNE 

4.1.1.POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE  

 Gmina Sadowie położona jest w środkowo - wschodniej części Województwa 

Świętokrzyskiego. Jest jedną z ośmiu gmin tworzących Powiat Opatowski (Rys.2) . 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 –Głogów, obsługującej środkową jej część. Teren Gminy zajmuje obszar 82 [km2]1. 

 

 

Rysunek 2.Położenie Gminy Sadowie na tle gmin sąsiadujących (województwo świętokrzyskie)2 

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.  

                                                                 
1 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 
2 https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=14&id_p=278&id_g=2108 
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Rysunek 3.Sołectwa Gminy Sadowie 

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

 

4.1.2.DEMOGRAFIA 

 

 Gminę Sadowie 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 

(Tab.2). 

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

Lp. Jednostka terytorialna Liczba ludności (stan na dzień 31 XII 2014) 

1 Gmina Sadowie 4175 

2 Powiat Opatowski 54248 

3 Województwo Świętokrzyskie 1263176 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE 
NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 

13 
 

4.1.3.INFORMACJE GOSPODARCZE 

 

 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. 

 

 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. 

 

4.2.WARUNKI NATURALNE 

4.2.1.WARUNKI KLIMATYCZNE 

 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. 

 

4.2.3.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 
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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.BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

 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 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. 

4.2.4.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. 

 

4.2.5.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 Zochcin. 

 

4.2.6. LASY  

 

 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 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, 
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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 (Tab.3). 

Tabela 3.Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie Sadowie3 

Powierzchnia gruntów leśnych 2014 

Ogółem 717,23 

Lesistość w % 8,8 

 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 

 

18,54 

Grunty leśne prywatne 698,00 

 

4.2.7.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 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 

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

 

4.2.8.WODY PODZIEMNE  

 

 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. 

• 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. Obszar Gminy Sadowie leży na obszarze dwu różnych Jednolitych Części Wód Podziemnych 

o numerach 101 i 123. 

 

Rysunek 4.Obszar Gminy Sadowie z granicą Jednolitych Części Wód Podziemnych 

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. 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 
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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.  

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).  

 

4.2.9.WODY POWIERZCHNIOWE 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

4.3.SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
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4.3.1.POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE 

 

 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. 

 

4.3.2.GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

 

 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 (Tab.4, Tab.5).   

Tabela 4.Wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne Gminy Sadowie na przestrzeni lat 2010-2012 

 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 Gminie Sadowie nie ma sieci kanalizacyjnej. Zamiast niej w Gminie z działania mające na celu 

wyposażyć gospodarstwa domowe w indywidualne oczyszczalnie ścieków.  

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 5.Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Sadowie w roku 2013 
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 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 

 

4.3.3.GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

5.SRODOWISKO NATURALNE GMINY SADOWIE 
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5.1.AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA GMINY SADOWIE 

5.1.1.POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

 

 Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego mogą być gazy, ciecze czy ciała stałe, 

których zawartość w powietrzu atmosferycznym, może działać szkodliwie na zdrowie człowieka oraz 

pozostałe elementy środowiska (np. wodę, glebę, przyrodę żywą).  Substancje zanieczyszczające 

atmosferę to przede wszystkim: dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu, tlenek węgla 

i zanieczyszczenia pyłowe (głównie PM10) i składniki pyłu: metale ciężkie i wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (WWA), gdzie wyróżnić trzeba mutagenny benzo(a) piren. 

 Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń zaliczanych do emisji komunikacyjnej jest duże 

natężenie ruchu kołowego, które w ostatnich latach dynamicznie wzrasta wraz z liczbą pojazdów 

poruszających się po drogach. 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 

 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.  

 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. 

 

5.1.2.WODZ PODZIEMNE I POWIERYCHNIOWE 

 

 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, 
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odprowadzanie nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami, jak np. dzikie wysypiska śmieci.  

 

5.1.3.HAŁAS 

 

 Na terenie Gminy Sadowie głównym źródłem hałasu są ciągi drogowe, w tym droga krajowa 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. 

 

5.1.4.DEGRADACJA GLEB 

 

 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. 

 

5.1.5.ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 

 

 Na terenie Gminy Sadowie nie stwierdza się zagrożenia promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

5.1.6.OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE 

 

 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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Rysunek 5. Obszary chronione Gminy Sadowie oraz okolicznych obszarów. (Kolor  żółty: obszar Jeleniowskiego 
Parku Krajobrazowego; kolor pomarańczowy: Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu) 

• 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. 
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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. 

 

• 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  

o Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherionelatioris); 

o Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe, 

o Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 

o Żyzne buczyny (Dentarioglandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

o Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

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

Acerionpseudoplatani), 

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

Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

o Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

o Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetumpolonicum). 

• Zwierzęta  

o Bóbr europejski (Castorfiber), 

o Wydra (Lutra lutra), 

o Czerwończyk nieparek (Lycaenadispar) – gatunek motyla. 

• Pomniki przyrody 

Tabela 6. Pomniki przyrody na obszarze Gminy Sadowie 

Lp. 

Nazwa pomnika 
przyrody 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

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 

335, gm. 

355 

 

20 
w alei wzdłuż drogi 

przy nr dz.: 362/4 
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2 lipa szerokolistna 
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 

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. 

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    

6 klon pospolity 
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 
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Urz. Woj. 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 

 

• Pozostałe formy ochrony przyrody, szlaki migracyjne i korytarze ekologiczne 

 

 Na obszarze Gminy nie zlokalizowano: 

o Korytarzy Ekologicznych według ewidencji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

o Korytarzy Ekologicznych wg Jędrzejewskiego (Jędrzejewski i in. 2004), 

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

część Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET), 

o Parków Narodowych, 

o Rezerwatów Przyrody, 

o Stanowisk Dokumentacyjnych, 

o Użytków Ekologicznych. 

 

5.2.POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

 Działania na rzecz poprawy stanu środowiska zaplanowane w Programie Ochrony Środowiska 

dla Gminy Sadowie mają na celu ochronę środowiska Gminy poprzez zmniejszenie antropopresji na 

poszczególne jego komponenty. W dłuższym odstępie czasu znacząco wpłynie to na poprawę stanu 

środowiska naturalnego. Docelowo wszystkie działania założone w ww. dokumencie przyczynią się do 

poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Sadowie, i zrównoważonego rozwoju na terenie Gminy 

oraz zwiększą atrakcyjność całego jej obszaru. 

 W przypadku braku realizacji postawionych założeń spodziewane jest systematyczne 

pogarszanie stanu środowiska naturalnego, obniżenie warunków życia społeczeństwa i spadek 

atrakcyjności inwestycyjno – mieszkaniowej Gminy Sadowie. 
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Konsekwencje braku realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie: 

• pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez m.in. zwiększenie ładunku 

zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, 

• wzrost zużycia zasobów wodnych, 

• pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego, 

• zwiększenie obciążenia atmosfery zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, 

•pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na 

ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku, 

• degradacja gleb, 

• zmniejszenie różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów, 

• pogorszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców, 

• zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury, 

 Stwierdza się, iż nie podjęcie działań zaplanowanych w Programie będzie wywierać dalszą, 

pogłębiającą się, negatywną presję na środowisko naturalne Gminy Sadowie, co w końcowym efekcie 

spowoduje jego postępującą degradację. 
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6.ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH 

DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU 

6.1.ZASOBY PRZYRODNICZE 

 

 Dbałość o zasoby przyrodnicze na terenie Gminy Sadowie będzie realizowana w oparciu 

zdefiniowane priorytety tj. : 

 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. 

 Gmina Sadowie będzie otaczała opieką pomniki przyrody z terenu Gminy oraz wszystkie formy 

obszarowej ochrony przyrody. Zadba o promocję wyżej wymienionych miejsc szczególnie wśród 

społeczności lokalnej. Planowane działania będą skupiały się na odpowiednim planowaniu przyszłych 

inwestycji – z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobra społeczności lokalnej, w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju. Priorytetem będzie dalsza ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy, 

dbałość o istniejące już formy ochrony przyrody i całość kompleksów leśnych położonych na jej 

obszarze. Przyczyni się to do poprawy walorów krajobrazowych Gminy, pozytywnie wpłynie na jakość 

powietrza, stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb. W konsekwencji doprowadzi to do 

zwiększenia atrakcyjności Gminy Sadowie, która będzie kojarzona z długofalowymi i przemyślanymi 

działaniami na rzecz prawidłowego współistnienia środowiska naturalnego oraz współczesnego 

społeczeństwa. 

 Działania prowadzone przez Gminę Sadowie będą miały na celu ograniczanie negatywnych 

skutków dla środowiska naturalnego związanych z produkcją rolną, dbałość o walory przyrodnicze 

i kulturowe na terenie gospodarstwa a także wprowadzenie ograniczeń odnośnie stosowania środków 

produkcji, tak by wykorzystać naturalny potencjał produkcyjny agrocenoz. Wszystkie te aktywności 

mają doprowadzić do zachowania 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. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony zasobów przyrody na poszczególne komponenty 

środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono Tabeli 7. 
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Tabela 7.Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony zasobów przyrody na poszczególne komponenty 
środowiska, zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 

O
b

sz
ar

y 
ch

ro
n

io
n

e
 

B
io

ró
żn

o
ro

d
n

o
ść

 

kr
aj

o
b

ra
zu

 

Zd
ro

w
ie

 lu
d

zi
 

Fa
u

n
a 

Fl
o

ra
 

Za
so

b
y 

w
o

d
n

e 

Ja
ko

ść
 p

o
w

ie
tr

za
 

G
le

b
a 

K
ra

jo
b

ra
z 

K
lim

at
 a

ku
st

yc
zn

y 

D
o

b
ra

 k
u

lt
u

ry
 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

Wykonanie obserwacji 
ptaków w cyklu 
rocznym na obszarze 
Gminy, przez podmiot 
zajmującemu się tego 
typu usługami 

+ + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Wykonanie badań 
małych ssaków 
i herpetofauny 

+ + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Zorganizowanie 
spotkania Kół 
Łowieckich, lokalnych 
organizacji 
ekologicznych 
i lokalnych 
przyrodników w celu 
wspólnego ustalenia 
i skartowania 
informacji dotyczących 
lokalnych szlaków 
migracyjnych 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Wykonanie obserwacji 
i zinwentaryzowanie 
miejsc występowania 
bobra europejskiego 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Prowadzenie bazy 
danych szkód 
wyrządzanych przez 
bobra europejskiego 
przy współpracy 
z Regionalnymi 
Dyrektorami Ochrony 
Środowiska. 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Zlecenie opracowania 
gminnej strategii 
zarządzania populacją 
bobra europejskiego 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 
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Wykonywanie 
czynności z zakresu 
gminnej strategii 
zarządzania populacją 
bobra europejskiego 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej 
w Gminie za 
prowadzenie bazy 
danych wartości 
przyrodniczych Gminy 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Opracowanie założeń 
bazy danych wartości 
przyrodniczych Gminy 

 
+ 
 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Uzupełnienie bazy 
danych wartości 
przyrodniczych Gminy 
o posiadane 
informacje, dotyczące 
gatunków zwierząt, 
roślin i miejsc cennych 
przyrodniczo 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 

 

Udział w projektach 
mających na celu 
utrzymywanie lub 
przywracanie do 
właściwego stanu 
ochrony siedlisk 
przyrodniczych 
w ekosystemach 
leśnych, nieleśnych 
oraz wodnych 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 

 

Udział w projektach 
mających na celu 
ochronę różnorodności 
biologicznej poprzez 
zwiększenie 
powierzchni 
zadrzewień 
śródpolnych na 
obszarach wiejskich 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 

 

Udział w projektach 
mających na celu 
ochronę gatunków 
(ochrona in situ i ex 
situ; restytucja 
i reintrodukcja 
gatunków; programy 
ochrony gatunków 
chronionych) 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 
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Udział w projektach 
mających na celu 
usuwanie i ograniczanie 
niekorzystnych 
wpływów inwazyjnych 
gatunków obcych 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 

 

Udział w projektach 
mających podwyższenie 
świadomości 
ekologicznej 
społeczeństwa poprzez 
kształtowanie postaw 
ekologicznych 

 
+ 
 

+ + + + + 0 0 0 0 0 

 

Podjęcie działań 
zachęcających 
i wspomagających 
rolników z Gminy 
Sadowie do korzystania 
z instrumentów 
finansowych nowego 
Programu rolno-
środowiskowego 

 
+ 
 

+ + + + + + + + 0 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

6.2.OCHRONA WÓD  

 

 Poprawa jakości zasobów wodnych na terenie Gminy Sadowie będzie realizowana w oparciu 

zdefiniowane priorytety tj. : 

• Wyrównanie dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• Likwidację niezorganizowanych zrzutów ścieków, 

• Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych, 

• Ochronę ilości i jakości wód podziemnych, 

• Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz 

środków ochrony roślin, 
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• Zwiększenie stopnia retencji obszaru Gminy. 

 

 Gmina Sadowie planuje opracowanie programu inwestycyjnego rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz szeroko zakrojone działania na rzecz wspierania programów racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych.  

 Jednym z zasadniczych celów Gminy Sadowie jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej 

jakości i ilości wody pitnej a także dążenie do zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, 

przemyśle oraz rolnictwie. Działania Gminy mają prowadzić także do osiągnięcia właściwych 

standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym poprzez ich ochronę przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych oraz 

współpracę ponadlokalną. Koniecznością na ww. obszarze staje się także rozwój i modernizacja 

infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Długookresowo, działania te mają doprowadzić do uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez 

budowę systemu kanalizacji sanitarnej. 

 Planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Sadowie, Jacentów i Bogusławice 

co ma prowadzić do rozwiązania problemów z gospodarką ściekową w wyżej wymienionych 

miejscowościach. Gmina Sadowie chce rozbudować sieć wodociągową. Działania te mają zwiększyć 

dostępność instalacji wodno – sanitarnej na terenie Gminy, ograniczyć nielegalne zrzuty ścieków do 

środowiska oraz poprawić parametry fizykochemiczne wody dostarczanej do odbiorców 

indywidualnych i przemysłowych. W dalszej perspektywie wpłynie to na poprawę jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych na terenie Gminy, a także obszarach sąsiednich.  

 Inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej przyczynią się do poprawy jakości wody 

pitnej i podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy Sadowie. Wpłynie to na poprawę stanu 

sanitarnego na terenie całej Gminy i przyczyni się do poprawy stanu gleb na całym obszarze. W związku 

z powyższymi argumentami wdrożenie niniejszych zadań jest konieczne i korzystne dla środowiska 

naturalnego i jego poszczególnych składników, pośrednio oddziałując również na funkcjonowanie flory 

i fauny. 

 Ujęte w niniejszym Programie zadania w zakresie modernizacji sieci wodociągowej przyczynią 

się do poprawy jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. 

Będzie to miało pozytywne skutki dla zdrowia mieszkańców.  

 Budowa sieci kanalizacyjnej, przyczyni się do zmniejszenia ładunku substancji 

zanieczyszczających przedostających się do środowiska z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych 

oraz spływu powierzchniowego, nietrafiającego do kanalizacyjnej sieci zbiorczej. W konsekwencji 

przewiduje się zmniejszenie zanieczyszczenia wód substancjami nieorganicznymi i organicznymi, 

zwłaszcza związanymi z występowaniem rolnictwa.  

 Do negatywnych, pośrednich skutków realizacji tych przedsięwzięć można zaliczyć wzrost 

presji urbanizacyjnej na tereny dotychczas nieuzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Poza tym 

na etapie budowy inwestycji mogą być odczuwalne negatywne efekty związane z prowadzonymi 

pracami budowlanymi, zarówno w przypadku sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Prace ziemne 

oraz budowlane, związane z inwestycjami dotyczącymi budowy i modernizacji sieci wodno-

kanalizacyjnej mogą doprowadzić do zmian stosunków wykonywanych prac. Dotyczy to zwłaszcza prac 

ziemnych, do których zalicza się niwelowanie oraz podnoszenie poziomu terenu, które to ingerują 

w strukturę gruntu. Prowadzić to może do zmiany w odprowadzaniu wód oraz jej spływie, 

a w konsekwencji do ewentualnych podtopień okolicznych terenów. Konieczne jest zatem 

odpowiednie zaprojektowanie harmonogramu prac, dostosowanie użytego sprzętu do warunków 
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panujących na zmienianym terenie i stworzenie schematu postępowania podczas wystąpienia awarii. 

Należy pamiętać, że oddziaływania te będą krótkotrwałe i powinny zostać usunięte po zakończeniu 

inwestycji. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że zapisy Programu, w dłuższej perspektywie czasowej, 

będą miały negatywny wpływ na środowisko. 

 Gmina Sadowie planuje prowadzenie szeregu działań mających na celu zwiększenie ilości 

małych oczek wodnych i stawów hodowlanych na gruntach prywatnych oraz zwiększenie stopnia 

retencji obszaru Gminy. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do zwiększenia komfortu życia 

mieszkańców Gminy oraz wpłynie pozytywnie na utrzymanie stabilności ekosystemów, które rozwinęły 

się w oczkach wodnych czy stawach hodowlanych. Pamiętać należy, że wykonywanie prac 

inżynieryjnych może stanowić zagrożenie dla wyżej wymienionych komponentów środowiska (hałas 

i wibracje podczas prac budowlanych, konieczność ingerencji we fragmenty ekosystemu rozwiniętych 

wokół miejsc wykonywanych prac, ryzyko wycieku paliw i innych substancji zużywanych przez maszyny 

niezbędne do wykonania zadania). Konieczne jest zatem odpowiednie zaprojektowanie 

harmonogramu prac, dostosowanie użytego sprzętu do warunków panujących na zmienianym terenie 

i stworzenie schematu postępowania podczas wystąpienia awarii. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty środowiska, 

zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 8. 

Tabela 8.Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie 
i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Opracowanie Programu 
przeciwdziałania 
niekontrolowanym 
zrzutom ścieków 

+ + + + + + 0 + 0 0 +/- 

Prowadzenie 
monitoringu jakości 
wód powierzchniowych 
i podziemnych 

+ + + + + + 0 + 0 0 +/- 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowościach: 
Sadowie, Jacentów, 
Bogusławice 

0 0 + + + + 0 + 0 0 0 

Rozbudowa 
i modernizacja sieci 
wodociągowej 

0 0 + +   + + 0 + 0 0 0 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE 
NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 

34 
 

Prowadzenie 
monitoringu jakości 
wód podziemnych 

+ + + + + + 0 + 0 0 +/- 
R

e
te

n
cj

a 
w

o
d

n
a 

Propagowanie budowy 
małych oczek wodnych 
i stawów hodowlanych 
na gruntach 
prywatnych. 

0 + + + + + 0 + 0 0 0 

Przystąpienie do 
realizacji zaleceń dla 
gminy wynikających z 
Programu Małej 
Retencji dla 
województwa 
świętokrzyskiego – 
budowy 
zaplanowanego 
zbiornika Zochcin II. 

0 + + + + + 0 + 0 0 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

6.3.OCHRONA POWIETRZA 

 

 Prowadzenie coraz bardziej efektywnych działań na rzecz ochrony powietrza na terenie 

Gminy Sadowie będzie realizowana w oparciu zdefiniowane priorytety tj. : 

 Rozbudowę sieci gazowniczej, 

 Ograniczenie źródeł niskiej emisji, 

 Termomodernizację budynków, 

 Wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. 

 Gmina Sadowie planuje zadania mające na celu poprawę jakości powietrza poprzez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez zmniejszenie wykorzystania paliw 

konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych oraz montaż instalacji OZE 

na budynkach użyteczności publicznej i budynkach gospodarstw domowych. Działania te w efekcie 

pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia (pochodzącego ze strony produktów spalania 

paliw konwencjonalnych) ludzi oraz ograniczą niszczenie fasad budynków, w tym również 

zabytkowych. Głównym zagrożeniem powietrza atmosferycznego jest emisja niska z instalacji 

grzewczych budynków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, 

pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału opałowego niezbędnego do ogrzania obiektów. 

W konsekwencji wpłynie to na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE 
NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 

35 
 

atmosferycznego, zarówno gazowych (SOx, NOx,COx), jak i pyłowych. Przeprowadzone prace 

termomodernizacyjne budynków, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, 

zminimalizują emisję zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania energetycznego.  

 W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie ważnym punktem jest wzrost udziału 

energii z odnawialnych źródeł, którego jednym z wielu z elementów będzie wykonanie prac 

termomodernizacyjnych.  Ogromną zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów, 

ścieków i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Istotną korzyścią rozwoju odnawialnych 

źródeł energii jest dywersyfikacja źródeł energii, co podnosi bezpieczeństwo energetyczne oraz 

obniżenie kosztów wytwarzania energii w gospodarstwach domowych.   

 Gmina Sadowie planuje inwestycje związane z budową i modernizacją gminnych ciągów 

komunikacyjnych, co będzie miało pozytywny, długoterminowy wpływ na powietrze atmosferyczne. 

Modernizacja dróg będzie wiązała się z poprawą jakości nawierzchni asfaltowej, rozładowaniem ruchu 

samochodowego oraz zmniejszeniem ilości wypadków drogowych. Przyczyni się to do znaczącego 

zmniejszenie się ilości spalin oraz związków organicznych powstających przy ścieraniu się opon, 

przedostających się do powietrza. Możliwe jest wystąpienie krótkookresowego, negatywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze wyżej wymienionych działań. Do powietrza 

atmosferycznego, w czasie prac budowlanych, mogą być emitowane pyły i gazy powstające w wyniku 

przeprowadzania prac budowlanych. Używany podczas realizacji tego zadania sprzęt budowlany może 

zwiększyć zanieczyszczenie powietrza spalinami. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, 

o ograniczonym charakterze, które ustąpi wraz z zakończeniem inwestycji. Przewiduje się, że działania 

te spowodują, w perspektywie długoterminowej, redukcję zanieczyszczeń przedostających się do 

powietrza atmosferycznego co znacząco poprawi jakość środowiska oraz komfort życia mieszkańców 

 Negatywne oddziaływanie na środowisko właściwe dla rodzaju prowadzonych prac wystąpi 

wyłącznie na etapie wykonania obiektów i urządzeń inwestycji (prace ziemne, generowanie hałasu 

i inne). Należy pamiętać, że oddziaływania te będą krótkotrwałe i powinny zostać usunięte po 

zakończeniu inwestycji. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że zapisy Programu, w dłuższej perspektywie 

czasowej, będą miały negatywny wpływ na środowisko.  

 Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na ptaki związane jest przede wszystkim z realnym 

zagrożeniem egzystencji ptactwa jak na przykład kolizja z turbiną czy zmianą rozmieszczenia populacji 

ptaków spowodowanych istnieniem siłowni. Należy zatem zlokalizować tego typu inwestycję poza 

krajowymi jak i lokalnymi. Wpływ na prawdopodobieństwo kolizji ptaków z turbiną mają widoczność 

oraz atrakcyjność terenu pod kątem żerowania, trasy dolotów na żerowiska lub noclegowiska. 

Konieczne jest zatem zaplanowanie stosownych działań prowadzących do zlikwidowania tegoż 

zagrożenia poprzez odpowiednio pomalowane łopaty wirnika elektrowni wiatrowych, w celu ich 

widoczności dla przelatujących ptaków. Należy przewidzieć skutki oddziaływania inwestycji na 

komponenty środowiska naturalnego takie jak: gleby, wody powierzchniowe i podziemne, rzeźba 

terenu jego zagospodarowanie, klimat oraz faunę i florę. 

 Wpływ farm wiatrowych na zdrowie i życie ludzi jest znikomy, pod warunkiem wyboru 

optymalnej lokalizacji elektrowni, która znajduje się w dużej odległości od osiedli mieszkaniowych 

i najbliższych zabudowań. Konieczne jest również uwzględnienie wszystkich prawdopodobnych 

warunków meteorologicznych, które warunkują rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych w środowisku.  

Ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka niezbędne jest już na etapie planowania 

inwestycji i dotyczy m.in. ścisłego przestrzegania wszystkich etapów realizacji inwestycji, poprawnego 

przeprowadzenia oceny ryzyka i oddziaływania na środowisko, użytych materiałów i jakości robót.  
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Niezbędne jest również przeprowadzenie konsultacji społecznych i akcji informacyjnych, które miały 

by na celu wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie energetyki wiatrowej.  

 Ograniczanie negatywnego wpływu wyżej wymienionych inwestycji jest możliwe i powinno 

opierać na: 

• Dbałości o prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza 

w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych, 

• Stosowaniu odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

• Maskowaniu elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

• Przemyślanym wyborze lokalizacji inwestycji. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powietrza na poszczególne komponenty 

środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 9. 

 

Tabela 9.Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powietrza na poszczególne komponenty środowiska, 
zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Zwiększenie stopnia 
gazyfikacji Gminy 
Sadowie i przyłączenie 
kolejnych gospodarstw 
do sieci 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Kontrola stanu 
piecyków gazowych 
i sieci gazowniczej 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Opracowanie Planu 
gospodarki 
niskoemisyjnej dla 
Gminy Sadowie 

0 0/+ 
0/
+ 

0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 

Realizowanie założeń 
i harmonogramu 
wynikającego 
z programu 
przeciwdziałania niskiej 
emisji 

0 0/+ 
0/
+ 

0/+  0/+ 0 + 0 0 0 0 

Modernizacja kotłowni 
komunalnych oraz 
dużych obiektów 

0 0/+ 
0/
+ 

0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 
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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 

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 

0 0/+ 
0/
+ 

0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 

Wykonanie audytów 
energetycznych 
w budynkach 
użyteczności publicznej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przeprowadzenie 
termomodernizacji 
w wytypowanych 
budynkach 
użyteczności publicznej 
i pozyskanie środków 
zewnętrznych na to 
działanie 

0 0 + 0 0 0 + + 0 + + 

Wskazanie możliwości 
pozyskania dotacji na 
termomodernizację 
budynków 
mieszkalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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i przemysłowych dla 
mieszkańców Gminy 

Montaż instalacji OZE 
na budynkach 
użyteczności publicznej 

0 0/+ 
0/

+ 
0/+  0/+ 0 + 0 0 0 0 

Stosowanie zachęt do 
stosowania instalacji 
OZE przez mieszkańców 
i przedsiębiorców 
z terenu Gminy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poszukiwania źródeł 
i pokazanie możliwości 
dotowania instalacji 
OZE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Konsultacje 
z partnerami 
zewnętrznymi nt. 
potencjału rozwoju 
Gminy Sadowie 
w związku z możliwości 
wykorzystania OZE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Budowa farmy 
wiatrowej 

0 +/- 
0/
+ 

+/- 0 0 + 0 0/+ +/- 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i 

skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 

przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

 

 

 

6.4.GOSPODARKA ODPADAMI 
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 Prowadzenie coraz bardziej efektywnej gospodarki odpadami na terenie Gminy Sadowie 

będzie realizowana w oparciu zdefiniowane priorytety tj. : 

 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. 

 Gmina Sadowie planuje dalszą promocję prawidłowych zachowań mieszkańców Gminy 

w zakresie właściwej gospodarki odpadami. Realizacja postawionych zamierzeń wpłynie pozytywnie 

na wiele elementów środowiska naturalnego, poprawi wygląd krajobrazu i przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności Gminy. W najbliższych latach Gmina planuje utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Jest to inwestycja potrzebna, gdyż wraz ze wzrostem świadomości społecznej 

zwiększa się zapotrzebowanie na miejsca gdzie można bezpiecznie i zgodnie z prawem oddać odpady 

zebrane w sposób selektywny np. zużyty sprzęt AGD – RTV. Inwestycja ta przyniesie korzyści dla 

środowiska i przy prawidłowym, zgodnym z normami prawa wykonaniu nie będzie zagrażać żadnemu 

z jego komponentów. Ważne jest by prawidłowo zaprojektować lokalizacje punktu, wykonać go 

z dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa z użyciem najlepszych dostępnych (również 

finansowo) technologii. Punkt powinien posiadać jasny schemat zabezpieczania zbieranych odpadów, 

przygotowania ich do składowania czy wywożenia. Należy też stworzyć harmonogram postępowania 

w przypadku wystąpienia działań mogących zagrażać środowisku (np. wycieki substancji 

niebezpiecznych) a także stworzyć system monitoringu wyżej wymienionego Punktu.  Nie przewiduje 

się negatywnego oddziaływania wyżej wymienionych zadań na środowisko naturalne w przypadku 

prawidłowego, zgodnego z prawem zaprojektowania, wykonania i użytkowania inwestycji. 

 Gmina Sadowie planuje budowę kompostowni oraz instalacji do odzysku odpadów. Na etapie 

budowy inwestycji może wystąpić okresowe, niewielkie zagrożenie dla środowiska, w tym zdrowia 

i życia ludzi. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich zdarzeń konieczne jest prawidłowe 

zaprojektowanie każdego z etapów prac wraz z doborem odpowiednich, wykwalifikowanych 

pracowników. Niezbędne jest przygotowanie procedur występowania w wyniku nieszczęśliwych 

wypadków, w tym awarii sprzętu budowlanego. Inwestycja po uruchomieniu nie będzie uciążliwa dla 

otoczenia z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego. Nie będzie także powodowała 

negatywnego oddziaływania na obszary chronione ani też na obszary Natura 2000. Kompostownia nie 

będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi nie będzie także szkodliwa i niebezpieczna dla 

ludzi pracujących w zakładzie pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów BHP. Podstawowym 

warunkiem ograniczenia występowania możliwych negatywnych oddziaływań obiektu na środowisko 

jest jego prawidłowa eksploatacja. W instrukcji eksploatacji inwestycji należy zwrócić szczególną 

uwagę na zagadnienia związane z eksploatacją kwatery składowania odpadów z określeniem działek 

roboczych oraz określeniem minimalnej wielkości powierzchni odkrytego sektora eksploatacyjnego. 

Należy przewidzieć także procedurę postępowania w sytuacjach związanych z dostarczeniem partii 

odpadów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Całościowo inwestycja ta wpłynie 

pozytywnie na środowisko całej Gminy Sadowie, poprawi komfort życia mieszkańców i umożliwi 

racjonalną gospodarkę odpadami z terenu całej Gminy, 

 Ograniczanie negatywnego wpływu wyżej wymienionych inwestycji jest możliwe i powinno 

opierać na: 
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• Dbałości o prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza 

w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych, 

• Stosowaniu odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

• Maskowaniu elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

• Przemyślanym wyborze lokalizacji inwestycji. 

 Wszelkie działania Gminy Sadowie prowadzące do usunięcia azbestu, jego nielegalnych 

wysypisk czy inwentaryzacji azbestu pozostałego na jej terenie wpłyną pozytywnie na stan środowiska 

naturalnego, w szczególności dla zdrowia i życia ludzi. Ważne jest by wszelkie prace związane 

z  usuwaniem azbestu były wykonywane zgodnie z zasadami BHP poprzez wykwalifikowanych, 

wyposażonych w odpowiednią odzież ochronną pracowników. Niezbędne jest także opracowanie 

działań na wypadek awarii wykorzystywanego sprzętu czy wypadków z udziałem pracowników czy 

osób postronnych. 

 Działaniami niezwykle proekologicznymi będzie także praca nad usunięciem dzikich wysypisk 

śmieci czy wdrożeniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Jest to niezwykle istotne 

z punktu widzenia całościowego podejścia do ochrony środowiska w Gminie. Poprawi to nie tylko 

komfort życia mieszkańców, ale też zwiększy atrakcyjność krajobrazu. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu gospodarki odpadami na poszczególne komponenty 

środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 10. 

 

Tabela 10.Wpływ zadań Programu z zakresu gospodarki odpadami na poszczególne komponenty środowiska, 
zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Opracowanie Programu 
selektywnej zbiórki 
odpadów dla Gminy 
Sadowie 

+ + + + + + + + + + + 

Utworzenie punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
(PSZOK) na terenie 
Gminy Sadowie 

+ + + + + + + + + 0 0 

Budowa kompostowni 
oraz instalacji do 
odzysku odpadów na 
terenie Gminy 

+ + + + + + 0 0 + +/- 0 

Uruchomienie systemu 
selektywnej zbiórki 

+ + + + + + + + + 0 0 
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odpadów 
niebezpiecznych 

Utrzymanie poziomu 
selektywnej zbiórki, 
odzysku i recyklingu 
odpadów na właściwym 
poziomie 

+ + + + + + + + + 0 0 

Zapobieganie 
zanieczyszczaniu ulic, 
placów i terenów 
otwartych, 
w szczególności przez: 
zbieranie i pozbywanie 
się błota, śniegu, lodu 
oraz innych 
zanieczyszczeń 

+ + + + + + + + + 0 + 

Wspieranie inicjatyw 
ekologicznych mających 
na celu zwrócenie 
uwagi na konieczność 
prawidłowej segregacji 
odpadów. 

+ + + + + + + + + 0 + 

Prowadzenie kampanii 
informacyjnych 
wskazujących na 
pozytywne skutki 
prawidłowej segregacji 
odpadów. 

+ + + + + + + + + 0 + 

Dofinansowywanie 
konkursów 
ekologicznych 
organizowanych przez 
szkoły z terenu Gminy 

+ + + + + + + + + 0 + 

Monitorowanie 
(inwentaryzacja) 
i bieżąca likwidacja 
dzikich wysypisk 
odpadów (w tym 
składowisk azbestu). 

+ + + + + + + + + 0 + 

Monitorowanie i stała 
aktualizacja danych 
zawartych w Bazie 
Azbestowej 
 

+ + + + + + + + + 0 + 

Aktualizacja Programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 
w przypadku 
znaczących zmian 
w legislacji, 
finansowaniu lub 

+ + + + + + + + + 0 + 
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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 

+ + + + + + + + + 0 + 

 
Pozyskanie funduszy na 
realizację Programu ze 
źródeł zewnętrznych 

+ + + + + + + + + 0 + 

 

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 

+ + + + + + + + + 0 + 

 
Raportowanie realizacji 
Programu i ocena jego 
skuteczności 

+ + + + + + + + + 0 + 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

6.5.OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 
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 Działania na rzecz ochrony gleb i powierzchni ziemi na terenie Gminy Sadowie będą 

realizowane w oparciu zdefiniowany priorytet tj.: 

• Upowszechnienie zasad ochrony gleb wynikających z Kodeksu dobrych praktyk rolniczych. 

 Ochrona powierzchni ziemi i gleb ma na celu przeciwdziałanie ich degradacji lub przywrócenie 

ich do stanu akceptowalnego (w sytuacji, gdy zaszły już istotne niekorzystne zmiany). Działania 

planowane przez Gminę Sadowie w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb skupiają się wokół 

podnoszenia świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw, 

propagowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, wspierania i promowania rolnictwa ekologicznego. 

Będą one miały pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi oraz gleby. Przyczyni się to do zachowania 

właściwego chemizmu gleb i będzie zapobiegać ich degradacji. Podnoszenie wiedzy o prawidłowym 

dawkowaniu środków ochrony roślin i nawozów wpłynie na ograniczenie przenikania pierwiastków 

biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych. Na tym etapie nie ma podstaw aby twierdzić, 

że zapisy Programu będą oddziaływać negatywnie na środowisko.  

 Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb na poszczególne 

komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 11. 

 

Tabela 11.Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb na poszczególne komponenty 
środowiska, zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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 Stosowanie Kodeksu 

dobrych praktyk 
rolniczych 0 + 0 + + + 0 + + 0 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 
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 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

6.6.OCHRONA I ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW LEŚNYCH  

  

 Działania na rzecz ochrony i zwiększania zasobów leśnych na terenie Gminy Sadowie będą 

realizowane w oparciu zdefiniowany priorytet tj.: 

 Wzrost lesistości i zadrzewień śródpolnych. 

 Gmina Sadowie planuje przeprowadzenie szeregu działań nakierowanych na edukację 

mieszkańców a także przeprowadzanie akcji sadzenia drzew we współpracy z Nadleśnictwami. 

Dodatkowo Gmina będzie pracowała nad zmniejszeniem zagrożeń związanych z pożarami 

i zaśmiecaniem lasów poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Ma to doprowadzić 

do właściwego gospodarowania przestrzenią na terenie Gminy w celu utrzymania odpowiedniego 

poziomu jej lesistości. Na tym etapie nie ma podstaw aby twierdzić, że zapisy Programu będą 

oddziaływać negatywnie na środowisko. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu kształtowania krajobrazu na poszczególne komponenty 

środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12.Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony i zwiększania zasobów leśnych na poszczególne 
komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 

następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Współpraca gminy 
z Nadleśnictwami 
w celu kształtowania 
odpowiedniej 
gospodarki leśnej 

+ + + + + 0 + 0 + 0 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 
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 Zrównoważony rozwój gmin musi odbywać się z uwzględnieniem różnicy interesów pomiędzy 

poszczególnymi gałęziami gospodarki lokalnej, obsługą ludności oraz potrzebą ochrony istniejących 

zasobów przyrodniczych. Rozwój ten stanowi poważne wyzwanie dla lokalnej gospodarki 

przestrzennej, której podstawą jest odpowiednia polityka przestrzenna. Istotne staje się tu 

rozpoznanie struktury ekologicznej Gminy oraz opracowanie wskazań do kształtowania krajobrazu 

danego obszaru. Na tym etapie nie ma podstaw aby twierdzić, że zapisy Programu będą oddziaływać 

negatywnie na środowisko. 

 Działania na rzecz coraz lepszego kształtowania na terenie Gminy Sadowie będą realizowane 

w oparciu zdefiniowany priorytet tj.: 

 Zwiększenie atrakcyjności krajobrazu Gminy Sadowie. 

 Gmina planuje wdrożenie w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co 

ma znacząco zwiększyć atrakcyjność Gminy Sadowie. Wszystkie aktywności Gminy w zakresie 

kształtowania krajobrazu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Sadowie oraz 

wpłyną pozytywnie na kształtowanie się bioróżnorodności na jej terenach. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu kształtowania krajobrazu na poszczególne komponenty 

środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 13. 

 

Tabela 13.Wpływ zadań Programu z zakresu kształtowania krajobrazu na poszczególne komponenty 
środowiska, zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Tworzenie miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

+ + + + + + + + + + + 

Inicjowanie działań 
proekologicznych, 
mających na celu 
poprawę kondycji 
środowiska 
naturalnego Gminy 
Sadowie 

+ + + + + + + + + + + 

Bieżąca ochrona 
obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

+ + + + + + + + + + + 
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Aktualizacja 
inwentaryzacji 
przyrodniczej celem 
wskazania cennych 
przyrodniczo siedlisk 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rygorystyczne 
przestrzeganie 
wymagań ochrony 
przyrody w ramach 
funkcjonowania 
obiektów turystycznych 
i rekreacyjnych, 
budownictwa 
mieszkaniowego i 
rekreacyjnego oraz 
prowadzenia 
działalności rolniczej 

+ + + + + + + + + + + 

Przeciwdziałanie 
wypalaniu traw - 
restrykcyjny nadzór nad 
przestrzeganiem zakazu 
wypalania łąk, 
ściernisk, rowów – 
edukacja i nakładanie 
kar 

+ + + + + + + + + 0 + 

 

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 

+ + + + + + + + + 0 0 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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6.8.HAŁAS I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

 Działania na rzecz ochrony przed hałasem i szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych 

na terenie Gminy Sadowie będą realizowane w oparciu zdefiniowany priorytet tj.: 

 Opracowanie planów dla terenów szczególnie zagrożonych hałasem. 

 W tym celu planowane jest przeprowadzenie pomiarów hałasu w miejscach najbardziej 

uciążliwych (szczególnie przy drodze krajowej nr 9), co ma doprowadzić do ograniczenie uciążliwości 

hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem. Działania te znacząco 

poprawią jakość życia mieszkańców Gminy, a także pozytywnie wpłyną na wiele komponentów 

środowiska, w tym populacja zwierząt zamieszkujących tereny szczególnie narażone na 

ponadnormatywny poziom hałasu. Na tym etapie nie ma podstaw aby twierdzić, że zapisy Programu 

będą oddziaływać negatywnie na środowisko. 

 Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sadowie będzie wiązała się z poprawą jakości 

nawierzchni asfaltowej, rozładowaniem ruchu samochodowego oraz zmniejszeniem ilości wypadków 

drogowych. Przyczyni się to do znaczącego zmniejszenia się poziomu hałasu w okolicy ciągów 

drogowych. Możliwe jest wystąpienie krótkookresowego, negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze wyżej wymienionych działań. Do powietrza atmosferycznego, w czasie prac 

budowlanych, mogą być emitowany ponadnormatywny hałas i wibracje. Używany podczas realizacji 

tego zadania sprzęt budowlany może zwiększyć zanieczyszczenie powietrza spalinami. Będzie to jednak 

oddziaływanie krótkotrwałe, o ograniczonym charakterze, które ustąpi wraz z zakończeniem 

inwestycji. Przewiduje się, że działania te spowodują, w perspektywie długoterminowej, redukcję 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza atmosferycznego co znacząco poprawi jakość 

środowiska oraz komfort życia mieszkańców. 

 Negatywne oddziaływanie na środowisko właściwe dla rodzaju prowadzonych prac wystąpi 

wyłącznie na etapie wykonania obiektów i urządzeń inwestycji (prace ziemne, generowanie hałasu 

i inne). Należy pamiętać, że oddziaływania te będą krótkotrwałe i powinny zostać usunięte po 

zakończeniu inwestycji. Nie ma podstaw do stwierdzenia, że zapisy Programu, w dłuższej perspektywie 

czasowej, będą miały negatywny wpływ na środowisko. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu hałasu i pół elektromagnetycznych na poszczególne 

komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 14. 

 

 

 

 

Tabela 14.Wpływ zadań Programu z zakresu edukacji ekologicznej na poszczególne komponenty środowiska, 
zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 

następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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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) 

+ + + + + + + + + + + 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

6.9.EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

 Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Sadowie będzie realizowana w oparciu zdefiniowane 

priorytety tj. : 

 Kontynuacja oraz poszerzenie oferty działań w zakresie edukacji ekologicznej i działalności 

szkolne, 

 Promocja ekologii poprzez realizację projektów skierowanych do różnych grup wiekowych 

z terenu Gminy, 

 Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

 Gmina Sadowie planuje prowadzić działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu 

problemów ochrony środowiska oraz negatywnych konsekwencji, które z nich wynikają. Dodatkowo 

Gmina chce przedstawić mieszkańcom możliwości rozwiązań, mających na celu poprawę stanu 
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środowiska. Działania te mają podstawowe znaczenie dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Edukacja ekologiczna ma na celu wykształcenie u mieszkańców Gminy takich postaw proekologicznych, 

które wpłyną na minimalizację nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego oraz 

przyczynią się do poprawy jego stanu. Edukacja ekologiczna musi obejmować wszystkich ludzi bez 

wyjątku – w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy wykazują największą percepcję na edukację 

ekologiczną. Na tym etapie nie ma podstaw aby twierdzić, że zapisy Programu będą oddziaływać 

negatywnie na środowisko. 

 Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty środowiska, 

zdrowie i dobra kultury przedstawiono w Tabeli 15. 

 

Tabela 15.Wpływ zadań Programu z zakresu edukacji ekologicznej na poszczególne komponenty środowiska, 
zdrowie i dobra kultury 

Obszar 
działań 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko na 
następujące zagadnienia i aspekty środowiska 
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Prowadzenie 
organizacji szkolnych 
i konkursów o tematyce 
ekologicznej 

+ + + + + + + + + + + 

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

+ + + + + + + + + + + 

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 

+ + + + + + + + + + + 

Pozyskiwanie funduszy 
na działania 
proekologiczne na 
terenie gminy 

+ + + + + + + + + + + 

Coroczne spotkania 
NGO z UG Sadowie na 

+ + + + + + + + + + + 
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rzecz poprawy stanu 
środowiska Gminy 

Legenda: 

 (+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ODZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE  

 

 Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019 – 2022”, nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 
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8.ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE , WTÓRNE, SKUMULOWANE, 

KRÓTKOTERMINOWE , ŚREDNIOTERMINOWEI DŁUGOTERMINOWE , STAŁE I 

CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU NA 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

  

 W niniejszej Prognozie Oceny Oddziaływania na Środowisko przeprowadzono analizę wpływu 

na środowisko planowanych przedsięwzięć w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Sadowie, przy założeniu, że wszystkie przedsięwzięcia będą spełniały wszystkie obowiązujące 

obecnie wymagania przepisów Prawa Ochrony Środowiska. 

I. NATURA 2000 oraz inne formy ochrony przyrody 

 Wpływ działań na obszary chronione może mieć zarówno charakter pozytywny jak 

i negatywny. Działania zaplanowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie powinny 

pozytywnie wpłynąć na tereny chronione i ich komponenty oraz przyczynić się do wzrostu 

różnorodności gatunkowej na ich terenach. Dzięki realizacji planowanych działań i podniesieni 

świadomości lokalnej społeczności na terenie Gminy spodziewana jest ogólna poprawa stanu 

środowiska. Zasadniczym problemem może być chwilowy wzrost stężenia pyłów i spalin szczególnie 

w rejonach prowadzenia prac budowlanych. Należy pamiętać, iż kwestię tą można w znacznym stopniu 

ograniczyć przez zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ewentualne negatywne skutki 

realizacji planowanych działań mogą pojawić się na etapie realizacji inwestycji (głównie w czasie 

prowadzenia robót budowlanych). Będą one jednak krótkotrwałe. Największym zagrożeniem dla 

istniejących na terenie Gminy Sadowie form ochrony przyrody są nieodpowiednio prowadzone prace 

budowlane czy modernizacyjne. Mogą one powodować niszczenie lęgów lub miejsc gniazdowania 

chronionych gatunków zwierząt, szczególnie ptaków.  Należy zatem prowadzić prace remontowo-

budowlane, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie punktów gniazdowania ptaków lub mając na 

uwadze zapewnienie działań naprawczych takich miejsc. Ważną kwestią staje się również odpowiednia 

edukacja społeczeństwa.  

II. Bioróżnorodność, flora i fauna 

 Największe oddziaływania bezpośrednie i pozytywne będą wykazywały działania mające na 

celu ochronę bioróżnorodności oraz zapobiegające jej degradacji poprzez otaczanie opieką obszarów 

i gatunków chronionych. Zagrożenia dla różnorodności biologicznej mogą nastąpić na etapie 

transportu materiałów budowlanych, poprzez ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania 

się zwierząt ze względu na ciągi komunikacyjne. W związku z realizacją Programu będzie to zjawisko 

krótkotrwałe i okresowe, dlatego też nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność 

biologiczną. 

III. Ludzie 

 Każde z zaproponowanych działań ma bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały 

pozytywny wpływ lub wpływają obojętnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Szczególnie inwestycje 

wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy i ich edukację, zapobiegające 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE 
NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 

53 
 

pogarszaniu się otaczającego ich środowiska i uwrażliwiające na problem stanu przyrody, wywierają 

pozytywny skutek. Realizacja wymienionych celów pomoże ukazać możliwości, jakie oferowane są 

osobom fizycznym, związane brakiem zachowań proekologicznych. Niedogodności (czasowych) można 

spodziewać się na etapie realizacji inwestycji. Będą one głownie związane głównie z punktowym, 

krótkotrwałym wzrostem stężeń substancji szkodliwych w powietrzu atmosferycznym (pyły i spaliny) 

a także ze wzmożonym, okresowym ruchem ciężkich pojazdów budowlanych wokół miejsc realizacji 

inwestycji. Podsumowując oddziaływanie na człowieka zadań Programu będzie miało charakter 

krótkotrwały i możliwy do ograniczenia. W rezultacie realizacji zamierzonych działań, będzie miała 

pozytywny wpływ na zdrowie i warunki życia mieszkańców gminy. 

IV. Wody 

 Działania na rzecz modernizacji i poprawy dostępności do sieci wodno- kanalizacyjnej 

pozytywnie wpłyną na stan wód podziemnych i powierzchniowych. Ograniczony zostanie też 

nielegalny zrzut ścieków do cieków powierzchniowych i gleb, a ładunek zanieczyszczeń odprowadzany 

do środowiska ulegnie zmniejszeniu. Poprawi się kondycja wielu komponentów środowiska. 

Zastosowanie odpowiedniego i prawidłowego schematu technologicznego podczas wykonywania 

każdego z zamierzonych działań oraz dbałość o wykonywanie ich z poszanowaniem obowiązującego 

przepisów ograniczy do minimum występowanie oddziaływań negatywnych na wody powierzchniowe 

i podziemne. 

V. Powietrze 

 Spodziewane jest występowanie oddziaływania bezpośredniego, negatywnego (na etapie 

budowy - emisja pyłu przy pracach ziemnych), pośrednie, długotrwałe (na etapie eksploatacji dróg - 

emisja spalin z pojazdów mechanicznych). W założeniu Programu modernizacja dróg oraz poprawa ich 

nawierzchni ma na celu umożliwić płynność ruchu samochodowego i tym samym zniwelować ilość 

wydzielanych spalin w porównaniu z poziomem zanieczyszczenia w przypadku korzystania z dróg 

o słabej nawierzchni, zmuszającej kierowców do rozwijania małych prędkości i częstego hamowania. 

Zaangażowanie Gminy w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych wpłynie pozytywnie na jakość 

środowiska naturalnego. Obawy związane z budową i późniejszą eksploatacją farmy wiatrowej są co 

prawda uzasadnione, jednak odpowiednia lokalizacja inwestycji i skrupulatne podejście do aspektów 

związanych z doborem materiałów czy ekip montażowych powinno zminimalizować ryzyko do 

akceptowalnego poziomu. 

VI. Klimat akustyczny 

 Wzrost hałasu na etapie budowy i modernizacji dróg, modernizacji izolacji budynków czy 

montażu instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej czy gospodarstwach indywidualnych 

może wystąpić odziaływanie pośrednie i chwilowe, negatywne (w czasie prowadzonych robót, dotyczy 

sprzętu budowlanego), stałe, długotrwałe, negatywne. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 

w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia uciążliwości akustycznych, wywołanych ruchem 

drogowym odbywającym się na nawierzchniach gorszej jakości. Istotnym zagrożeniem dla ludzi 

i zwierząt może być hałas powstający w wyniku prac budowlanych (np. płoszenie zwierzyny). 

Zwiększony ruch pojazdów w czasie transportu materiałów na miejsce wykonywania prac dodatkowo 

wpływa na zwiększenie poziomu hałasu. Zjawiska te mogą się potęgować i w efekcie może dojść do 

skumulowane oddziaływania hałasu na ludzi i zwierzęta. Negatywny wpływ na klimat akustyczny 
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będzie miał charakter chwilowy i nie przewiduje się znaczącego wpływu na ogólną akustykę Gminy 

Sadowie. 

VII. Powierzchnia ziemi 

 Przekształcenia powierzchni ziemi związane z budową sieci wodociągowo- kanalizacyjnych 

i dróg. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie będzie w sposób bezpośredni oddziaływała na 

powierzchnię ziemi i jakość gleb. Obecnie największe narażenie na działanie szkodliwych pyłów i spalin 

odnotowuje się w rejonach narażonych emisję substancji z niskiej emisji. Dzięki odpowiednio 

przeprowadzonej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy spodziewana jest istotna i pozytywna 

poprawa tej sytuacji. Negatywne i krótkotrwałe oddziaływania mogą wystąpić podczas wykonywania 

ziemnych prac budowlanych. Przeprowadzenie ich z poszanowaniem prawa i zasadami sztuki 

budowlanej pozwoli na maksymalną minimalizację tych oddziaływań. 

VIII. Zasoby naturalne 

 Wszystkie zaproponowane działania posiadają wpływ bezpośredni i pośredni, długoterminowy 

i pozytywny lub brak wpływu. Przyczynią się one do poprawy stanu ekosystemów, wzrost 

bioróżnorodności i ogólną poprawę środowiska nie tylko na terenie Gminy Sadowie, ale i w całym 

regionie. Należy spodziewać się poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zmniejszenia 

ilości szkodliwych pyłów w powietrzu atmosferycznym, a także poprawę kondycji gleb na terenie 

Gminy. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań negatywnych, a jeśli one ewentualnie wystąpią 

będą krótkotrwałe.  

IX. Dobra kultury i krajobraz 

 Właściwe przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji nie powinno wpłynąć negatywnie na 

dobra kultury na terenie Sadowie. Brak realizacji zamierzonych działań może wpłynąć na wzrost 

zagrożenia dóbr kultury ze strony osadzania się szkodliwych pyłów (z niskiej emisji) a co za tym idzie 

spowodować występowanie punktowych opadów kwaśnych deszczy, które będą wykazywały działanie 

agresywne w stosunku do zabytkowych fasad budynków. Każde z wymienionych działań przyczyni się 

do poprawy krajobrazu Gminy, w szczególności poprzez zwiększenie ilości obszarów zielonych i lepsze 

warunki do wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt. Nie przewiduje się wystąpienia odziaływań negatywnych 

żadnego z zadań zapisanych w Programie na dobra kultury.  

X. Rośliny i zwierzęta  

 Realizacja zadań wytyczonych w Programie będzie miała ograniczone oddziaływanie na rośliny 

i zwierzęta. Należy podkreślić, że działania związane z realizacją postanowień Programu dotyczą 

terenów zabudowanych. Bezpośrednie działanie substancji szkodliwych z niskiej emisji czy spalin na 

zwierzęta może powodować analogiczne schorzenia, jak w przypadku oddziaływania na organizm 

ludzki. Przy prawidłowym przeprowadzeniu działań budowlanych to nie powinno występować. 

Istotnym problemem związanym z realizacją wymienionych działań jest ochrona ptaków, które mogą 

gnieździć się na budynkach poddawanych termomodernizacji. Należy przed przystąpieniem do prac 

budowlanych, przeprowadzić rozeznanie czy na danym obiekcie nie występują miejsca gniazdowania 

gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy i odpowiednio zabezpieczyć te miejsca. 

XI. Oddziaływania transgeniczne  
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 Działania zaplanowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie nie będą 

wykazywały oddziaływania o charakterze transgenicznym. 

9.OCENA PRZEDSTAWIONYCH ODDZ IAŁYWAŃ Z WYRÓŻNIENIEM POZYTYWNYCH I 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE NA LATA 2015 - 2018 Z 

PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 - 2022 

9.1.POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY  SADOWIE NA LATA 2015 - 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 

2019-2022 

  

 W związku z analizą zadań przedstawionych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą 2019-2022 zaobserwowano wiele korzyści:   

 Poprawę stanu jakościowego wód podziemnych i powierzchniowych,  

 Zwiększenie stopnia skanalizowania miejscowości należących do Gminy, 

 Poprawę parametrów fizykochemicznych wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy 

za pośrednictwem sieci wodociągowej, 

 Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do środowiska w sposób nielegalny, 

 Poprawę stanu nawierzchni dróg lokalnych na terenie Gminy, 

 Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg lokalnych na terenie Gminy, 

 Zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy, 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa Gminy w zakresie przyczyn i skutków 

niskiej emisji, 

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii wykorzystywanej na 

terenie Gminy, 

 Poprawa jakości oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy, 

 Zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy na temat szkodliwości dla środowiska 

naturalnego wypalania traw, 

 Ochrona bioróżnorodności gatunkowej na terenie Gminy, 

 Poprawę stanu środowiska w Gminie, 

 Poprawę wyglądu estetycznego analizowanego obszaru oraz środowiska naturalnego, 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie prawidłowych praktyk 

rolniczych, 

 Propagowanie zachowań proekologicznych, 

 Ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk”,  

 Kontrole źródeł powstawania odpadów. 

 

9.2.NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY SADOWIE NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 

2019-2022 
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 Do negatywnych oddziaływań, jakie mogą występować w wyniku realizacji zadań Programu 

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

• Punktowy i chwilowy wzrost stężenia pyłów i spalin w powietrzu wokół terenu wykonywanych 

prac budowlanych, 

• Możliwy punktowy wzrost stężenia substancji szkodliwych w glebie, w przypadku 

nieodpowiedniego zabezpieczenia paliwa wykorzystywanego przez maszyny budowlane lub 

innych substancji wykorzystywanych do wykonania zaplanowanych prac, 

• Możliwość niszczenia siedlisk ptaków, w przypadku nieodpowiedniego i nieostrożnego 

przeprowadzania prac budowlanych, inwentaryzacyjnych, zabezpieczających lub 

rekultywacyjnych, 

• Czasowe ograniczenie swobodnej migracji zwierząt w związku z chwilowym natężeniem ruchu 

drogowego, 

• Chwilowy wzrost hałasu podczas wykonywania prac budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

  

 Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013. poz. 1232 z późn. zm.) 

kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej 
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na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia 

i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone 

w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych 

przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235) decyzje te określają środowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko 

wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 

 Wśród przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska, które 

mogą negatywnie oddziaływać na środowisko należy wskazać etap realizacji zaplanowanych inwestycji. 

Wśród działań mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 

 Prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych 

i remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca 

wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 Wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych, 

 Stosowanie środków ochrony bezpośredniej i pośredniej pracowników wykonujących działania 

inwestycyjne, a także zapewnienie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej w  pobliżu miejsca 

wykonywania prac, 

 Dostosowanie czasu wykonywania prac do naturalnego rytmu środowiska przyrodniczego, by 

jak najmniej ingerować w zachodzące w nim procesy biologiczne 

 Wykonanie przemyślanego harmonogramu prac, 

 Zabezpieczenie miejsc wykonywania inwestycji w taki sposób, by jak najmniej ingerowały 

w krajobraz, 

 Wykonanie w końcowym etapie prac szeregu działań mających na celu przywrócenie stanu 

środowiska z przed rozpoczęcia prac, 

 Wykonanie ewentualnych kompensacji środowiskowych, 

 Przeprowadzenia działań inwestycyjnych w porozumieniu ze społecznością lokalną 

(konsultacje społeczne). 

 

 

 

 

11.ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZW IĄZAŃ 

ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

  

 Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie 

w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 

alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak jest 
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możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań. Skutki 

środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności środowiska lub 

od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. W związku 

z powyższym przy realizacji takich zadań jak choćby budowa nowych dróg, czy urządzeń 

wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne, w celu wybrania 

najkorzystniejszego, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 

konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji 

tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi 

konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może powodować negatywny oddźwięk 

środowiskowy. 

12.NAPOTKANE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK 

WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY   

  

 Podczas realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019– 2022 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko wyżej wymienionego 

Programu nie wystąpiły trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

13.MONITORING REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

  

 Monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie pozwoli na bieżącą 

analizę wpływu na środowisko postanowień Programu, a także kontrolę zgodności założeń Programu 

z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane będą przez właścicieli obiektów. W celu umożliwienia 

prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono wskaźniki, służące do oceny wdrażania 

Programu (Tab.16). 

 

 

 

 

Tabela 16. Mierniki realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska Gminy Sadowie 

Obszar działań objętych monitoringiem 
Mierniki realizacji zadań z obszaru objętego 

monitoringiem 
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Rozwój i poprawa funkcjonowania 

infrastruktury technicznej mającej 

wpływ na jakość życia mieszkańców 

i środowisko 

 

- procentowy przyrost długości sieci kanalizacyjnej, 

- 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), 

- 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), 
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- 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, 

- 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  
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- 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, 

- 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 
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podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód 

wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej, 

 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie jest dokumentem, który wpisuje się 

w politykę ekologiczną państwa. Realizacja przyjętych w nim założeń pozytywnie wpłynie na 

środowisko naturalne Gminy Sadowie oraz podniesie komfort życia miejscowej ludności. Nie zauważa 

się żadnych oddziaływań negatywnych, które mogłyby nastąpić w wyniku realizacji zadań określonych 

w Programie. Zaleca się jednak dużą dbałość o to by wszystkie działania prowadzące do realizacji 

programu były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dbałością o środowisko 

naturalne i zdrowie ludzi (pracowników oraz mieszkańców). 

1. Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz 

potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 

dokumentu. 

2. Główne działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie Sadowie obejmują: 

 ochronę zasobów wodnych, 

 zmniejszenie emisji hałasu, 

- zwiększenie dostępności i popularyzacja technologii OZE, 

 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 

- zwiększenie dostępności do zmodernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- propagowanie działań ograniczających niską emisje z gospodarstw domowych, 

- popularyzację zachowań proekologicznych, 

- zmniejszenie wykorzystanie energii elektrycznej na terenie Gminy, 

- minimalizację zagrożenia wystąpienia powodzi lub podtopień na terenie Gminy, 

- inwentaryzację miejsc nielegalnego zrzutu ścieków, 

- dalszy wzrost ilości odpadów segregowanych w ogólnej masie odpadów odprowadzanych z terenu 

Gminy. 

3. W perspektywie, dla której opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest 

zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej, 

 usprawniania systemu gospodarowania odpadami, 

- budowy i modernizacji dróg gminnych, 

- zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem farmy 

wiatrowej, 

- poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

4. Środowiska dla Gminy Sadowie w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 

i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 

zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych. 

 

 

 

 

 Podsumowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 

z perspektywą na lata 2019 – 2022 pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne 

analizowanego obszaru, a także terenów sąsiednich. Zaleca się by Gmina w dalszym ciągu 

rozwijała swoją politykę proekologiczną i starała się pozyskiwać środki nie tylko zadania już 
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planowane, ale także nowe, które mogłyby dodatnio wpłynąć na środowisko naturalne, 

komfort życia ludności i zwiększenie atrakcyjności jej obszaru. We wszystkich tych 

działaniach Gmina Sadowie ma kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

15.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022, została 

opracowana zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), a także z ustawą 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. 

poz. 1235 z późn. zm.) i stanowi część procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego 

dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu. 

 Prognoza została sporządzona na podstawie szczegółowej analizy Programu Oddziaływania na 

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

lata 2019 – 2022 oraz na podstawie dostępnych materiałów i stanowi określenie możliwych skutków 

ekologicznych w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku podjęcia realizacji celów postawionych 

w Programie lub w przypadku ich zaniechania. 

 Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i przedstawia możliwe pozytywne 

oraz negatywne skutki realizacji Programu oraz wytyczne dotyczące przeciwdziałania ewentualnym 

negatywnym skutkom, a także wskazuje sposoby ich minimalizacji.  

 Analiza celów ustanowionych w Programie wykazała, że są zgodne i realizują zadania 

wyznaczone w: 

 Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Polityce ekologicznej Województwa Świętokrzyskiego, 

 Polityce ekologicznej Powiatu Opatowskiego. 

 W Prognozie ujęty został aktualny stan środowiska Gminy Sadowie oraz problemy jego ochrony 

z punktu widzenia realizacji Programu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów podlegających 

ochronie. 

 W Prognozie przeanalizowano potencjalny znaczący wpływ działań programu na następujące 

główne elementy środowiska: zdrowie i życie ludzi, powietrze atmosferyczne, wodę, powierzchnię 

ziemi, hałas, krajobraz, rośliny i zwierzęta, różnorodność biologiczną, obszary chronione, gospodarkę 

odpadami oraz dobra materialne. Pozytywne oddziaływanie na środowisko zadań wskazanych 

w Programie, zdecydowanie przeważa nad ewentualnymi oddziaływaniami negatywnymi. Negatywne 

oddziaływania projektu mają jedynie ograniczony charakter. Oddziaływania na zasoby środowiska są 

głównie związane z fazą realizacją niektórych inwestycji, głównie prowadzeniem prac budowlanych, 

demontażowych czy modernizacyjnych. Wykonanie któregokolwiek z proponowanych zadań nie 

pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie wystąpi również znacząco 

negatywne oddziaływanie na obszary cenne przyrodniczo. 

 W Prognozie przedstawiono propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, co ma istotne 

znaczenie dla oceny skuteczności realizacji Programu. 
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 Większość proponowanych do realizacji zadań ma jednoznacznie pozytywny wpływ na 

środowisko i zdrowie ludzi, a proponowanie rozwiązań alternatywnych do wdrożenia Programu nie ma 

żadnego uzasadnienia. Potencjalne niekorzystne oddziaływanie związane jest jedynie z możliwością 

wystąpienia punktowej, chwilowej emisji pyłów oraz z możliwością nieumyślnego niszczenia miejsc 

gniazdowania niektórych gatunków ptaków. Dlatego też prowadzenie prac budowlanych czy 

modernizacyjnych wymaga zapewnienia prawidłowych zasad i bezpieczeństwa dla człowieka przy 

wykonywaniu prac budowlanych oraz zapewnienia działań naprawczych w miejscach, w których 

znajdują się siedliska ptaków. Wzmożony hałas powstający przy pracach budowlanych ma jedynie 

charakter chwilowy.  

 Podsumowując należy podkreślić, że istotne znaczenie ma w tym przypadku stosowanie 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą niekorzystnych 

oddziaływań na środowisko skutków realizacji projektu Programu. 
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