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1. Przedmiot i cel opracowania, podstawa prawna oraz metodyka wykonania 
Prognozy 
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby sporządzenia projektu V zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I. Celem niniejszej 

Prognozy jest wykazanie jakiego rodzaju oddziaływaniu będzie poddane środowisko przyrodnicze 

wskutek wejścia w życie ustaleń projektu zmiany planu. 

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i 

zasięg wpływu ustaleń projektu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego przeznaczenia 

terenów oraz sposobów ich ograniczenia. Wymóg sporządzenia Prognozy oddziaływania na 

środowisko do projektu zmiany miejscowego planu oraz zawartość dokumentu wynika z art. 51 

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 (t.j., 

Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.). Natomiast zakres niniejszego opracowania wynika z 

przyjętych uchwał Rady Gminy Bogoria Nr XIII/103/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej 

uchwałą Nr XXI/208/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/108/2019 z dnia 29 października 2019 r., 

zmienionej uchwałą Nr XXI/213/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/105/2019 z dnia 29 

października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/210/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/109/2019 

z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/214/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 

XIII/111/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/216/2020 z dnia 28 lipca 

2020 r., Nr XIII/113/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/218/2020 z 

dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/107/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr 

XXI/212/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria. Oprócz powyższej ustawy 

oraz uchwał, podstawę do sporządzenia mniejszego opracowania stanowią dodatkowo: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2021 poz. 741 z późń. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219 z 

późń. zm.).  

Dokument Prognozy był sporządzany równolegle z projektem zmiany planu. Projektanci oraz 

autorzy prognozy konsultowali wszelkie kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem 

planowanego zagospodarowania, a następnie wspólnie podejmowali decyzje oraz kształtowali 

ostateczne zapisy ustaleń projektu. 

Pierwszy etap sporządzania niniejszego dokumentu obejmował prace kameralne polegające 

na analizie dostępnej literatury, dokumentów kartograficznych oraz wszelkich innych opracowań 

zawierających informacje odnoszące się do terenu objętego projektem zmiany planu. Spis literatury 

został umieszczony na końcu niniejszego dokumentu. W trakcie powyższych prac zwrócono uwagę 

na chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, uwarunkowania ograniczające potencjalne 

zagospodarowanie (rzeźba terenu, aktywne osuwiska, strefy ochronne ujęć wód, obszary narażone 
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na występowanie powodzi itp.). Kolejnym etapem była wizja terenowa, której celem było uzyskanie 

informacji o dotychczasowym zagospodarowaniu obszarów, określeniu pokrycia terenu, szaty 

roślinnej, szczegółów rzeźby oraz oceny walorów widokowych i krajobrazowych oraz sporządzenie 

dokumentacji fotograficznej. 

W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego 

oddziaływania ustaleń projektu zmiany miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich 

elementach przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i 

podziemne, klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono 

prognozowany wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc. Po 

określeniu rodzaju oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne 

działania, które mogą minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z 

realizacją ustaleń projektu zmiany planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod 

analizy skutków realizacji projektu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na 

środowisko za podstawowe źródła informacji służyły:   

 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Bogoria, 

 Projekt V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – 

Etap I. 

 

2. Podstawowe informacje o projekcie V zmiany planu – Etap I 
 

2.1. Zawartość, cel, ustalenia projektu V zmiany planu – Etap I oraz powiązania z 
innym dokumentami 
 

Projekt V zmiany planu, dla którego opracowana została niniejsza Prognoza oddziaływania 

na Środowisko ma na celu przeznaczenie terenów objętych projektem zmiany planu pod 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej, produkcji rolnej, 

usługowej, produkcyjnej w tym składów i magazynów, tereny infrastruktury kanalizacyjnej oraz 

nowe drogi. Jednocześnie wraz z opracowaniem V zmiany planu sporządzana jest zmiana Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria uchwalonego 

uchwałą Nr XXX/237/2002 Rady Gminy Bogoria z dnia 10 października 2002 r. z późń. zm. 

Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 741 z późń. zm.), natomiast 

projekt V zmiany miejscowego planu zawiera:  

 część tekstową – uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bogoria Etap I, 

 część graficzną – rysunki planu stanowiące załączniki od nr 1 do 17 wykonane na jednolitych 

rysunkach planu w skali 1:2000. 

Główny cel opracowania V zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wynika z 

konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności lokalnej Gminy Bogoria wyrażonych w 

złożonych wnioskach w sprawie zmiany dotychczasowego przeznaczenia swoich nieruchomości w 
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obowiązującym planie, na przeznaczenie zgodne z ich zamiarami inwestycyjnymi. W związku z 

tym, że procedury planistyczne w takim szerokim zakresie jak V zmiana planu – Etap I 

sporządzane są w Gminie raz na kilka lat, zmiana przeznaczenia wnioskowanych nieruchomości 

jest jak najbardziej uzasadniona. 

Zgodnie z celem V zmiany planu – Etap I, który został opisany powyżej, w projektach 

wyznaczono następujące przeznaczenia terenów: 

 

Tabela.1. Kategorie terenów wyznaczone w projekcie V zmian planu Gminy Bogoria – Etap I 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

U tereny zabudowy usługowej 

RU 
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i rybackich 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

P tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

ZI tereny zieleni izolacyjnej 

KD tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

KDW tereny dróg wewnętrznych 

K tereny infrastruktury kanalizacyjnej 

2.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument planistyczny o 

lokalnym znaczeniu, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może wykraczać poza 

granice obszaru nim objęte. Przy formułowaniu ustaleń analizowanej zmiany planu miały 

zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy ratyfikowane 

przez Polskę takie jak m.in.: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r. 

wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o 

różnorodności biologicznej. 

 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 
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 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 

Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w 

sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku, 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona  

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

 Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja Sztokholmska). 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

 ochrona zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego,  

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań uchwalony Decyzją Parlamentu Europejskiego i 

Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań 

w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety” opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 grudnia 2013r. Powyższy 

Program obejmuje dziewięć celów priorytetowych oraz następujące działania, które UE musi 

podjąć w celu ich zrealizowania do 2020 r.: 

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 

3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla 

ich zdrowia i dobrostanu, 

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez 

lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, 

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej, 

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki, 

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii, 
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9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze 

środowiskiem i klimatem. 

Celem tego unijnego programu w zakresie środowiska naturalnego (EAP) jest wzmocnienie 

wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz 

stymulowanie rozwoju i innowacji opartych na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy 

uwzględnieniu naturalnych ograniczeń naszej planety. Program jest oparty na następującej 

długofalowej wizji: „W 2050 r. obywatele cieszą się dobrą jakością życia z uwzględnieniem 

ekologicznych ograniczeń planety. Nasz dobrobyt i zdrowe środowisko wynikają z innowacyjnej, 

obiegowej gospodarki, w której nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi gospodaruje się w 

sposób zrównoważony, a różnorodność biologiczna jest chroniona, ceniona i przywracana w 

sposób zwiększający odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny wzrost już dawno oddzielono od 

zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa 

globalnego.” Biorąc pod uwagę cele „7 Wspólnotowy Programu Działań uchwalonego Decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 

ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z 

uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 28 grudnia 2013 r. można stwierdzić, że planowane inwestycje w projekcie zmiany 

planu realizują główne cele i założenia powyższego dokumentu przede wszystkim pod kątem 

zrównoważonego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej oraz innowacyjności. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym ładu przestrzennego 

Polski jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jego 

celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia i większej 

sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W 

związku z tym, że projekt planu przewiduje modernizację istniejącej linii elektroenergetycznej 110 

kV realizuje cele określone w KPZK 2030. 

Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym ładu przestrzennego 

Polski jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jego 

celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych 

potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia i większej 

sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W 

związku z tym, że projekt V zmiany planu przewiduje powstanie nowych terenów inwestycyjnych, 

zarówno mieszkaniowych jak i usługowych realizuje cele określone w KPZK 2030. Wzrost 

dostępnych terenów inwestycyjnych podniesie konkurencyjność Gminy Bogoria na rynku 

nieruchomości, a w przypadku ich zainwestowania w przyszłości będzie wiązał się również ze 

wzrostem wpływów do budżetu Gminy z tytułu podatków. Dodatkowe środki finansowe w Gminie 

pozwolą z kolei na powstanie nowych inwestycji, w tym także celu publicznego, służące poprawie 

dostępności do usług lub infrastruktury technicznej np. planowana rozbudowa istniejącej oraz 
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budowa nowej oczyszczalni ścieków. Pozytywnym aspektem V zmiany planu – Etap I jest również 

planowane powstanie rezerwy pod nowe tereny produkcyjno-składowy w Bogorii. Wyznaczenie 

rezerwy terenów pod zabudowę produkcyjną oraz usługową ma zachęcić przyszłych inwestorów 

do lokalizowania swoich firm na terenie Gminy Bogorii, które z kolei stworzą nowe miejsca pracy 

oraz spadek bezrobocia.          

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że rozwiązania przyjęte w projekcie V 

zmiany planu realizują strategiczne cele KPZK 2010. 

W skali województwa bardzo istotnym dokumentem, która należy brać pod uwagę przy 

planowaniu regionalnym jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Dla 

województwa świętokrzyskiego powyższy dokument został uchwalony uchwałą Nr XLVII/833/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. W powyższym dokumencie, w 

kierunkach polityki przestrzennej – synteza, obszar Gminy Bogoria został zaliczony do 

„Staszowskiego obszaru aktywności gospodarczej”. Zgodnie z powyższym dokumentem „Jest to 

obszar, który został zlokalizowany na terenach wcześniejszej eksploatacji siarki w rejonie 

Grzybowa oraz na bazie przemysłu energetycznego w Połańcu i eksploatowanego nadal złoża 

siarki Osiek. Obejmuje on następujące obszary węzłowe: 

 północną część gminy Tuczępy, gdzie oprócz terenów poeksploatacyjnych znajduje się 

największy w Europie zakład produkcji dwusiarczku węgla (CS2 w Dobrowie); 

 Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Euro-Park Wisłosan” ze Staszowem i rejonem 

inwestycyjnym w Połańcu, 

 obszary i tereny rozwoju przedsiębiorczości miasta Staszów; 

 miasto Połaniec z elektrownią Połaniec i jej strefą przemysłową (składowisko popiołów, 

zakłady towarzyszące); 

 projektowany w Połańcu most drogowy na Wiśle w stronę Mielca; 

 linię LHS z przeprawą mostową na Wiśle w rejonie Matiaszowa. 

Obszar ten posiada warunki do przyspieszenia restrukturyzacji i rozwoju społeczno-

gospodarczego w oparciu o nowe innowacyjne projekty inwestycyjne oraz inicjatywy kooperacyjne 

służące uruchomieniu lokalnych potencjałów. Należy wspierać działania mające na celu 

ukształtowanie na tych terenach krajowego ośrodka energetyki konwencjonalnej i ze źródeł 

odnawialnych. 

Z istotnych wymogów środowiskowych na tym obszarze należy wymienić — uwzględnianie 

w: studiach gminnych, planach miejscowych, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, obszarów szczególnie zagrożonych powodzią 

(studiów ochrony przeciwpowodziowej wykonanych przez Dyrektora RZGW — do chwili 

sporządzenia map zagrożenia powodziowego opracowanych przez Prezesa KZGW). Główną 

funkcją obszaru będzie przedsiębiorczość przemysłowa, której towarzyszyć winna zrównoważona 

urbanizacja, wsparcie wielokierunkowych inicjatyw gospodarczych oraz sukcesywna rekultywacja 

terenów posiarkowych. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – ETAP I  

 

 

 

9 

Do zadań priorytetowych zalicza się również usprawnienie systemu komunikacji, w tym 

szczególnie budowę przeprawy mostowej przez Wisłę w Połańcu oraz wykorzystanie dla rozwoju 

obszaru linii LHS i stałej komunikacji przez Wisłę z województwem podkarpackim. 

Zgodnie z powyższym dokumentem na terenie Gminy Bogoria wyznaczono nowe tereny 

inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz produkcyjną mające na celu 

uruchomienie lokalnych potencjałów poprzez pobudzenie gospodarcze na rynku nieruchomości 

oraz poprzez stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców.  

Analizując powyższe można stwierdzić, że kierunki zagospodarowania przestrzennego 

wyznaczone na obszarach objętych projektem V zmiany planu – Etap I, realizują również główne 

postulaty wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

2.3. Ocena zgodności ustaleń projektu V zmiany planu – Etap I z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony środowiska i dóbr kultury 

 

Na dwóch obszarach objętych projektem V zmiany planu – Etap I zlokalizowane są 

fragmenty stanowisk archeologicznych. W zachodniej części obszaru Mo1 w Moszynach znajduje 

się fragment stanowiska archeologicznego nr APZ 90-69/29 będące śladem osady neolitycznej. 

Natomiast w północnej części obszaru MW3 w Małej Wsi znajduje się fragment stanowiska 

archeologicznego nr APZ 90-69/17 stanowiącego punkt osadniczy z późnego średniowiecza. W 

przedmiotowej V zmianie planu – Etap I nie wprowadzono żadnych zapisów odnoszących się do 

ochrony powyższych dóbr kultury, ponieważ zostały one ujęte w obowiązujących planach 

miejscowych i będą nadal obowiązywać, mianowicie „W przypadku terenów, na których znajduje 

się obiekt ujęty w rejestrze lub ewidencji zabytków, zaznaczonych na rysunkach planu, działania 

dotyczące przekształceń tego obiektu lub jego bezpośredniego otoczenia realizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr kultury.” 

Północna, zachodnia oraz wschodnia część gminy Bogoria zlokalizowana jest w obrębie 

Jeleniewsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część obszarów objętych V 

zmianą planu – Etap I zlokalizowana jest w obrębie powyższego OChK. W związku z tym, że 

zapisy odnoszące się do ochrony Jeleniowsko-Staszowskiego OChK zostały ujęte w 

obowiązującym planie (zacytowano je w rozdziale 9.3. niniejszej Prognozy) i będą nadal 

obowiązywać również na terenach objętych przedmiotową zmianą planu, w projekcie uchwały nie 

wprowadzono żadnych zapisów odnoszących się do omawianego OChK.   

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że projekt V zmiany planu – Etap I jest zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa pod kątem ochrony środowiska oraz dóbr kultury.   

 

2.4. Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z 
uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
 

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjografcznym podstawowym dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria” obszary objęte projektem V zmiany planu – 

Etap I zlokalizowane są w obrębie strefy I oraz II wyodrębnionych na podstawie syntezy 
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występujących uwarunkowań ekofizjograficznych. Strefa I obejmuje północną część Gminy, 

natomiast strefa II jej południowa część. 

W strefie I jako podstawowy kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy wskazano 

rolnictwo ekologiczne, ukierunkowane na produkcję zdrowej żywności. Natomiast w strefie II jako 

główny kierunek wskazano funkcję gospodarczą obejmującą obszary przekształceń strukturalno-

przestrzennych poprzez rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz funkcji wytwórczo-usługowej.  

Zarówno w strefie I jak i II zakłada się rozwój funkcji osadniczej, który powinien odbywać się 

na zasadzie porządkowania, kontynuacji i uzupełniania istniejących układów. Podstawowym 

uwarunkowaniem środowiskowym rozwoju osadnictwa jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 

poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków 

w Bogorii oraz realizację nowych oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z powyższymi postulatami oraz w myśl zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa”, obszary 

przewidziane pod nową zabudowę zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zainwestowanych w 

podobny sposób, co ma ograniczyć rozpraszanie zabudowy. W celu uporządkowania gospodarki 

ściekowej w projekcie V zmiany planu wyznaczono tereny pod realizację nowej oczyszczalni 

ścieków. Dodatkowo, obszary objęte przedmiotowym projektem zlokalizowane są poza obszarami 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza terenami narażonymi na występowanie osuwisk.        

Reasumując można stwierdzić, że projekt V zmiany planu – Etap I jest zgodny z 

uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

3. Położenie administracyjne obszarów objętych V zmianą planu – Etap I 
 

Projekt V zmiany planu – Etap I dotyczy łącznie 125 obszarów położonych we wschodniej 

części województwa świętokrzyskiego, w północnej części powiatu staszowskiego, na terenie 

Gminy Bogoria. Dokładniej analizowane tereny położone są w następujących miejscowościach: 

 obszar G1 położony jest w obrębie Gorzków, 

 obszar Pr1 położony jest w obrębie Przyborowice, 

 obszary od Wo1 do Wo2 położone są w obrębie Wola Kiełczyńska, 

 obszary od Mi1 do Mi10 położone są w obrębie Miłoszowice, 

 obszary od K1 do K17 położone są w obrębie Kiełczyna, 

 obszary od MW1 do MW3 położone są w obrębie Mała Wieś, 

 obszary od B1 do B33 położone są w obrębie Bogoria, 

 obszary od Zi1 do Zi12 położone są w obrębie Zimnowoda, 

 obszary od KB1 do KB7 położone są w obrębie Kolonia Bogoria, 

 obszary od R1 do R6 położone są w obrębie Rosołówka, 

 obszary od Mo1 do Mo15 położone są w obrębie Moszyny, 

 obszary od Po1 do Po4 położone są w obrębie Podlesie, 

 obszary od KW1 do KW5 położone są w obrębie Kolonia Wysoki Małe, 

 obszar PG1 położony jest w obrębie Pęcławice Górne, 

 obszary od KP1 do KP4 położone są w obrębie Kolonia Pęcławska, 
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 obszary od KoP1 do KoP2 położone są w obrębie Kolonia Pęcławice, 

 obszary od Wa1 do Wa2 położone są w obrębie Wagnerówka, 

Położenie oraz numerację terenów przyjętych na potrzeby niniejszej Prognozy przedstawia 

załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

4. Charakterystyka środowiska naturalnego oraz stan jakości środowiska 
 

W poniższym rozdziale postarano się scharakteryzować uwarunkowania przyrodnicze 

występujące na obszarach objętych projektem zmiany miejscowego planu. Opisano takie elementy 

jak budowa geologiczna oraz złoża surowców, klimat, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, 

świat flory i fauny, chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, walory krajobrazowe oraz stan 

zagospodarowania terenu. 

   

Położenie fizycznogeograficzne i ukształtowanie terenu 

Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie następujących jednostek fizyczno-geograficznych: 

 Prowincji: Wyżyny Polskie (34) 

 Podprowincji: Wyżyna Małopolska (342) 

 Makroregionu: Wyżyna Kielecka (342.3) 

 Mezoregion: Pogórze Szydłowskie (342.37) 

 

 Prowincji: Wyżyny Polskie (34) 

 Podprowincji: Wyżyna Małopolska (342) 

 Makroregionu: Wyżyna Kielecka (342.3) 

 Mezoregion: Góry Świętokrzyskie (342.34-35) 

 

Pogórze Szydłowskie jest mezoregionem przejściowym do Niecki Nidziańskiej. W jego 

wschodniej części, na podłożu struktur paleozoicznych charakterystycznych dla Gór 

Świętokrzyskich, zalegają osady morskie miocenu sięgające na zachód poza Chmielnik. Granica z 

Górami Świętokrzyskimi ma założenie tektoniczne, ale w okolicach Bogorii i Rakowa również 

abrazyjne. 

Góry Świętokrzyskie obejmują paleozoiczne (kaledońskie i hercyńskie) struktury fałdowe 

odsłonięte w całości lub częściowo spod pokrywy warstw młodszych. Góry Świętokrzyskie dzielą 

się na mniejsze jednostki.  

 

Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu 

Podłoże obszaru Gmin Bogoria budują skały paleozoiczne, które stanowią część masywu 

Gór Świętokrzyskich oraz skały trzeciorzędowe stanowiące fragment Zapadliska 

Przedkarpackiego. Osady trzonu paleozoicznego reprezentowane są przez: 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – ETAP I  

 

 

 

12 

 utwory kambru budujące północną część obszaru, wykształcone w postaci piaskowców z 

wkładkami mułowców i Iłowów. Występują na powierzchni w licznych wychodniach na północ 

od linii Niedźwiedź – Bogoria Buczyna – Jurkowice. W innych miejscach zalegają pod 

utworami trzecio i czwartorzędowymi na głębokości od 7,5 do 96 m. Miąższość tych utworów 

sięga 800 m, 

 skały ordowiku zbudowane z piaskowców i mułowców występujących na powierzchni jedynie 

w rejonie Wysokich Dużych, 

 osady syluru reprezentowane przez szarogłazy i mułowce zalegające pod cienką pokrywą 

osadów czwartorzędowych w rejonie Jurkowic 

 utwory dewonu wypełniające rów tektoniczny wraz z utworami ordowiku i syluru w rejonie 

Jurkowic. Dewon dolny wykształcony jest w postaci piaskowców przeławiconych osadami 

mułowocowo-iłowcowymi. Miąższość tych utworów sięga 50 m. 

 osady dewonu środkowego reprezentowane przez dolomity margliste i iłowce dolomityczne 

(eiflu) odsłaniające się na powierzchni w rejonie Jurkowic, gdzie łączna miąższość osadów 

nie przekracza 120 m, natomiast wapienie ryfowe (żywet) występują na powierzchni w 

rejonie miejscowości Budy. Są to skały gruboławicowe o miąższości około 100m. 

Na południu osady paleozoiczne nikną pod zwartą pokrywą osadów mioceńskich Zapadliska 

Przedkarpackiego. Zapadlisko powstało w trzeciorzędzie w czasie orogenezy alpejskiej. Osady 

trzeciorzędowe występują wprost na osadach kambryjskich. Są to: 

 piaskowce i piaski miejscami ze żwirem (odkrywki w rejonie Zimnowodny, Bogorii i Żyznowa) 

osiągające miąższość 50 m, 

 zlepy piaszczysto-wapienne obejmujące znaczne obszary w brzeżnej strefie występowania 

miocenu, odsłaniają się w rejonie Bogorii, Jurkowic i Pęcławic osiągające miąższość do 10 

m, 

 wapienie i margle litotainowe występują na powierzchni w rejonie Woli Makowskiej i 

Zimnowody w zboczach dolin rzecznych. Osiągają miąższość 30 m. 

Na paleozoicznych lub trzeciorzędowych skałach zalegają utwory czwartorzędowe: 

plejstoceńskie i holoceńskie o miąższości do 37,5 m. Osady plejstoceńskie to utwory lodowcowe i 

wodnolodowcowe – warstwy glin zwałowych, piaski i żwiry oraz utwory eoliczne – lessy i piaski 

wydmowe. Utwory te związane są z działalność erozyjno-akumulacyjną lodowca. Wśród osadów 

czwartorzędowych należy wymienić gliny zwałowe z okresu zlodowacenia południowopolskiego o 

miąższości do 10 m, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz żwiry rzeczne z okresu zlodowacenia 

środkowopolskiego o miąższości do 15 m, lessy o miąższości do 16 m. 

Pod koniec zlodowacenia północno-polskiego w wyniku rozmycia glin zwałowych powstały 

rezydua glin zwałowych w postaci piasków rdzawych, szarych i ilastych. Występują one w stropie 

glin zwałowych lub na stokach wyniosłości utworzonych przez te gliny. W dnach dolin rzecznych 

zalegają holoceńskie utwory rzeczne i zastoiskowe. 
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Gmina Bogoria posiada urozmaiconą rzeźbę terenu wynikającą z położenia w obrębie 3 

różnych jednostek fizycznogeograficznych. Północna oraz północna wschodnia część Gminy po 

Bogorię i Budy położona jest w pasie Gór Świętokrzyskich. Lokalnie starsze podłoże paleozoiczne 

odsłania się na powierzchni terenu tworząc wzniesienia o spłaszczonych wierzchowinach. 

Nierówności starszego podłoża – głównie kambryjskiego wyrównane są przez osady 

czwartorzędowe tj. lessy i gliny. 

Obszar posiada rzeźbę wysokofalistą o dość znacznych deniwelacjach między 

wzniesieniami, a dnami rozcięć erozyjnych. Pomiędzy wyniesieniami występują zagłębienia w 

kształcie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się w obszarze wsi Przyborowice i 

Ceber. W obszarach zalegania lessu, rzeźba terenu jest silnie zaakcentowana dużą ilością 

wąwozów i dolin bocznych głęboko wciętych w podłoże. Przeważają tu spadki terenu od 5 do 15%, 

a lokalnie przekraczają 25%. 

Obszary zlokalizowane w obrębie Pogórza Szydłowskiego posiadają rzeźbę małofalistą z 

łagodnymi stokami wyniesień. Spadki terenu wynoszą 5%, a miejscami 20%. Teren rozcięty jest 

doliną rzeki Kacanki i jej lewobrzeżnych dopływów. 

Obszar Gminy charakteryzuje się znacznym nachyleniem z północny na południowy-

wschód. Rzędne wysokości na terenie Gminy wahają się od około 360 m n.p.m. do około 190 m 

n.p.m. 

 

Złoża surowców 

Na obszarach objętych projektem V zmiany planu nie występują żadne udokumentowane 

złoża surowców, obszary oraz tereny górnicze. Do najbliżej położonych względem przedmiotowych 

obszarów należą złoże Jurkowice oraz złoże Budy. 

Złoże „Jurkowice” zlokalizowane jest w południowej części obrębu Jurkowice. Jest to 

udokumentowane złoże dolomitów dewońskich, dla którego powołany został Obszar i Teren 

Górniczy „Jurkowice IV” na mocy Decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 

czerwca 2014 r. 

Serię złożową dolomitów przynależnych do eiflu budują dolomity kryptokrystaliczne wyraźnie 

uławicone płytowe, zbite, zwięzłe i bardzo zwięzłe, barwy jasnoszarej miejscami (w dolnej części 

serii) popielato-czarnej i czarnej. W południowo-wschodniej części złoża występują miejscami 

dolomity jasne, porowate lub drobnokawerniste. Surowiec ze złoża przeznaczony jest do produkcji 

kruszyw drogowych i budowlanych. 

Złoże „Budy” zlokalizowane jest w północnej część obrębu Budy przy granicy z obrębem 

Jurkowice. Jest to udokumentowane złoże wapieni i dolomitów dewońskich, dla którego powołany 

został Obszar i Teren Górniczy „Budy IV” na mocy Decyzji Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 r. Omawiene złoże budują dolomity i wapnienie płytowe 

należące do żywemu (dewon środkowy). Są to na ogół wapienie zbite, barwy ciemno-szarej i 

jasnopopielatej z żyłkami kalcytu oraz dolomity krypto i drobnokrystaliczne, a także 

jawnokrystaliczne. Ławice wapienie posiadają zmienna miąższość od 0,2 do 1,0 m. 
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Warunki hydrogeologiczne oraz ich jakość 

Obszar Gminy Bogoria położony jest w obrębie dwóch stref hydrostrukturalnych. Strefa I 

obejmuje północną część Gminy po Jurkowice, a ku zachodowi przebiega na północ od miejscowości 

Bogoria. Występują tutaj wody podziemne szczelinowo-krasowe, w osadach dewonu środkowego i 

górnego leżącego w synklinach. W antyklinach zalegają praktycznie bezwodne utwory kambru, syluru 

i ordowiku, natomiast utwory dewonu są wodonośne jedynie w strefach silnych spękań i przy 

kontakcie z innymi utworami. 

Strefa II obejmuje południową część Gminy, gdzie główny poziom wodonośny związany jest z 

osadami wapieni i dolomitów z dewonu. Przepływ wód związany jest ze strefami o większym nasileniu 

spękań, lokalnie może posiadać charakter piętrowy. Piętro wodonośne zasilane jest bezpośrednio lub 

pośrednio przez nieciągłą pokrywę utworów czwartorzędowych, jak również wodami spływającymi 

poprzez utwory czwartorzędowe i zwietrzelinę z obszarów występowania w podłożu 

nieprzepuszczalnych skał kambru. Wodonośność utworów dewonu waha się od 2,1 m3/h do 4,0 m3/h. 

Z dewońskiego piętra wodonośnego wody ujmowane są ze studni wierconych w kopalni Budy oraz 

Jurkowice. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny, a poziom wodonośny cechuje 

niezbyt wysoka zasobność  

Oprócz dewońskiego poziomu wodonośnego, na terenie Gminy występuje również 

trzeciorzędowy poziom wodonośny związany z utworami trzeciorzędu mianowicie wapieniami 

litotamniowymi oraz piaskami i żwirami przewarstwionymi iłami. Przepływ wód związany jest ze 

szczelinami lub porowatością utworów. Piętro wodonośne zasilane jest bezpośrednio lub pośrednio 

przez pokrywę utworów czwartorzędowych, jak również wodami spływającymi przez utwory 

czwartorzędowe i zwietrzelinę z obszarów występowania skał kambru. Głębokość zalegania 

zwierciadła wody wynosi od kilkunastu do ponad 50 m ppt. 

Ostatnim piętrem wodonośnym na terenie Gminy Bogoria jest czwartorzędowy poziom 

wodonośny o charakterze nieciągłym i związany z utworami rzecznymi gdzie wody gruntowe lokują się 

w piaskach i żwirach rzecznych zalegających w wąskich dnach dolin. Zwierciadło ma charakter 

swobodny lub lekko napięte na zalegające na głębokości od 0 do 2,0 m. Natomiast w 

czwartorzędowym poziomie wodonośnym występującym w osadach rzecznolodowcowych (piaskach i 

glinach) oraz eolicznych (lessach) wody związane są z występowaniem małoprzepuszczalnego 

podłoża skalnego lub zaglinionych warstw zatrzymujących przenikająca w głąb wodę opadową. 

Zasilanie tego piętra wodonośnego następuje głównie poprzez bezpośrednią infiltrację wód 

opadowych, przy czym w okresie suszy wody te mogą zanikać.  

Obszar Gminy Bogoria, a więc i obszary objęte projektem zmiany planu nie są zlokalizowane w 

obrębie żadnego udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych, 

obszary opracowania zlokalizowane są w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd Nr 

116 (Europejski kod PLGW 2000116). 
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Tabela.2. Charakterystyka JCWPd Nr 116 (Źródło: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych 

JCWPd) 

JCWPd Nr 116 

Powierzchnia [km2] 967,3 

Stratygrafia Q, Ng, D2, D3, st.p 

Litologia piaski, wapienie 

Typ geochemiczny utworów skalnych krzemionkowy/węglanowy 

Rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną porowe, szczelinowe 

Średni współczynnik filtracji m/s 10-4 – 10-6 

Średnia miąższość utworów wodonośnych >40 

Na znacznych obszarach bez wód podziemnych 

Liczba poziomów wodonośnych 2-4? 

Izolowane w pionie 

Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej W równowadze utwory przepuszczalne i 

słabopprzepuszczalne 

 

W JCWPd Nr 116 poziomy użytkowe związane są zarówno z ośrodkiem porowym jak i 

szczelinowym, a lokalnie także szczelinowo krasowym. System krążenia wód należy tu 

rozpatrywać osobno w każdej ze stref. Na obszarze trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich 

środowisko wód podziemnych związane z silnie zaangażowanym tektonicznie orogenem 

waryscyjskim. Osady starszego paleozoiku są zwykle słaboprzepuszczalne, a znaczenie użytkowe 

ma wyłącznie piętro wodonośne dewonu. Użytkowy poziom wodonośny tworzą tu węglanowe skały 

środkowo-i górnodewońskie. Rozpatrując system krążenia wód na tym obszarze, nie sposób nie 

odnieść się do struktury systemu, a zwłaszcza do faktu, że poziom dewoński jest silnie 

rozczłonkowany i tworzy izolowane struktury włożone w trudno-przepuszczalne osady starszego 

paleozoiku. Poziom zasilany jest infiltracyjnie przede wszystkim w strefie wychodni skał 

dewońskich. Niemniej istotne znaczenie w zasilaniu poziomu odgrywają także strefy 

wyeksponowane morfologicznie. Dotyczy to zwłaszcza pasma Klonowskiego, Wygiełzowskiego i 

Iwaniskiego. Pasma te zbudowane są głównie z osadów kambryjskich wykształconych w facji 

klastycznej (mułowce, iłowce i piaskowce). Skały te charakteryzują się niską 

wodoprzepuszczalnością. Możliwość infiltracji wód opadowych w głąb masywu jest tu ograniczona, 

co w zestawieniu z dużymi spadkami terenu powoduje wzrost strat związanych ze spływem 

powierzchniowym. Przepływ wód podziemnych następuje przede wszystkim w obrębie utworów 

pokrywowych oraz w najsilniej spękanej, przypowierzchniowej strefie występowania utworów 

kambryjskich. Kierunek przepływu jest zgodny z nachyleniem stoków i tworzy strumień lateralnego 

zasilania zbiorników dewońskich w obniżeniach. Lokalne strefy drenażu związane są ze 

stosunkowo gęstą siecią hydrograficzną. Na obszarze zapadliska przedkarpackiego można 

wyróżnić dwie główne strefy. Pierwszą tworzą podczwartorzędowe i powierzchniowe wychodnie 

wapieni litotamniowych i piasków baranowskich badenu oraz wapieni detrytycznych sarmatu. Z 

osadami tymi związany jest zasobny zbiornik zwykłych wód podziemnych. Zasilanie zbiornika 

odbywa się bądź na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych, bądź na drodze przesączania 

przez pokrywę osadów czwartorzędowych. Główne strefy zasilania związane s ą przede wszystkim 
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z obszarami wyniesionymi morfologicznie. Przepływ wód zachodzi w kierunku dolin Koprzywianki i 

Kacanki stanowiących główne strefy drenażu. Na wschodzie jednostki przepływ zachodzi 

bezpośrednio w kierunku doliny Wisły. Druga strefa na obszarze zapadliska związana jest z 

występowaniem trudnoprzepuszczalnych iłów krakowieckich. Osady te stanowią najwyższe na tym 

obszarze ogniwo sarmatu i zalegają zwykle bezpośrednio na skałach badeńskich facji chemicznej 

(wapienie osiarkowane, gipsy i anhydryty). Obecność tego typu osadów powoduje silny wzrost 

mineralizacji wód, a w efekcie występujące w dolnej części profilu poziom związany z wapieniami 

litotamniowymi i piaskami baranowskimi nie ma już na tym obszarze znaczenia użytkowego. 

Zasilanie tego poziomu odbywa się przede wszystkim ze strefy wychodni oraz w mniejszym 

stopniu na drodze przesączania przez iły krakowieckie i osady facji chemicznej. Przepływ wód 

zachodzi w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim ku dolinie Wisły, stanowiącej na tym 

obszarze główną strefę drenażu dla regionalnego systemu krążenia. Użytkowe poziomy 

wodonośne w piętrze czwartorzędowym występują na obszarze JCWPd 116 wyłącznie w dolinie 

Wisły oraz w dolnym i środkowym odcinku doliny Koprzywianki. Ośrodek wodonośny związany jest 

tu z plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami aluwialnymi. Są to głównie piaski i żwiry rzeczne o 

miąższości od 10 do 20 m. Zasilanie odbywa się na drodze lateralnego dopływu wód z obszarów 

wysoczyznowych oraz poprzez infiltrację efektywną. Doliny rzeczne charakteryzują się wysokim 

potencjałem ewaporymetrycznym ze względu na płytkie występowanie wód, przez co ich obszar 

może być identyfikowany z głównymi strefami drenażu. Niemniej zasadniczą rolę po stronie 

rozchodów w bilansie wodnym jednostek dolinnych odgrywa drenaż rzeczny.1 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych w warunkach oddziaływania różnych typów antropopresji, 

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali województwa, na potrzeby zarządzania 

zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program 

PMŚ). 

Oceny stanu chemicznego w JCWPd (Jednolitych Częściach Wód Podziemnych) oraz w 

poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 

143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 klasa V – wody złej jakości. 

Określane są dwa stany chemiczne wód podziemnych: 

 dobry stan chemiczny wód podziemnych (klasy I, II i III) 

 słaby stan chemiczny wód podziemnych (klasy IV i V). 

                                                

1 Karta informacyjna JCWPd nr 116, www.pgi.gov.pl 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – ETAP I  

 

 

 

17 

Z informacji zawartych w aktualnym „Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911) wynika, że JCWPd Nr 116 należy do monitorowanych JCWPd, jej 

stan ilościowy oraz stan chemiczny oceniony został jako dobry. W związku z tym, że celem 

środowiskowym dla powyższej JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego 

stanu ilościowego, nie wprowadzono dla niej żadnych derogacji, ponieważ osiągnęła ona 

zamierzone cele środowiskowe. Omawiana JCWPd znajduje się w wykazie następujących 

obszarów chronionych mianowicie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Jeleniowskiego Parku 

Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000: PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły, PLH260023 

Kras Staszowski, PLH260028 Ostoja Jeleniowska, PLH 260036 Ostoja Żyznów. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Bogoria niemal w całości należy do zlewni rzeki Koprzywianki, tylko północno-

zachodnia część do zlewni Łagowicy. Rejon charakteryzuje się ubogą siecią rzeczną. Odwadniany 

jest przez rz. Kacankę i jej lewobrzeżny dopływ Korzenną oraz liczne małe cieki. Rzeki płyną 

generalnie z północy na południe, natomiast z północno-wschodniej części kierują się 

bezpośrednio na wschód do Koprzywianki. W dnach dolin rzecznych spotyka się podmokłości i 

mokradła na ogół stałe. W obrębie dolin i miejscami na wysoczyźnie znajduje się szereg źródeł o 

różnej wydajności. Zasilają one w wodę cieki wodne. 

Wg podziału hydrologicznego obszary objęte projektem V zmiany planu – Etap I znajdują się 

w: 

 w granicach SCWP GW0503 Koprzywianka, w hydrologicznym regionie dorzecza Górnej 

Wisły w zlewni: 

 jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Kacanka PLRW20006219469 – całe obszary 

od Mi3 do Mi10 w obrębie Miłoszowice, południowa część obszaru PG1 w obrębie Pęcławice 

Górne, wszystkie obszary w obrębach Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczańska, Kiełczyna, 

Mała Wieś, Bogoria, Zimnowodna, Rosołówka, Kolonia Bogoria, Moszyny, Podlesie, Kolonia 

Wysoki Małe, Kolonia Pęcławska, Kolonia Pęcławice, Wagnerówka, 

 jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Kujawka PLRW200062194349 – całe 

obszary Mi1 oraz Mi2 w obrębie Miłoszowice, 

 jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Dopływ spod Zagorzyc 

PLRW200062194369 – północna, niewielka część obszaru PG1 w obrębie Pęcławice Górne. 

Ogólnie celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest 

dobry stan chemiczny, w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych 

elementów (II klasa). Natomiast dla JCWP rzecznych, które osiągają bardzo dobry stan 

ekologiczny jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie klasy I. Ponadto 

istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub 

przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. 

W „Planie Gospodarowania wodami na obszarzez dorzecza Wisły” celem środowiskowym 

dla JCWP „Kacanka” jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu 
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chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych 

części wód, jej stan oceniony jest jako zły oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych 

jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów 

środowiskowych i przesunięto termin osiągnięcia dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak 

możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i 

związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest 

możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie 

jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP 

zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 

wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 

postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich 

wymaganej skuteczności. Omawiana JCWP znajduje się w wykazie następujących obszarów 

chronionych: Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym PLH260023 Kras Staszowski, : Obszaru o 

Znaczeniu Wspólnotowym PLH260036 Ostoja Żyznów, Jeleniowsko-Staszowskiego OChK, 

Chmielnicko-Szydłowskiego OChK. 

Dla JCWP „Kujawka” celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego 

oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana 

JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako zły oraz wskazano, że 

osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP 

określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto termin osiągnięcia 

dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione 

koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 

rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku 

potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 

rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Omawiana JCWP znajduje się w 

wykazie następujących obszarów chronionych: Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym PLH260036 

Ostoja Żyznów, Jeleniowsko-Staszowskiego OChK. 

Dla JCWP „Dopływ spod Zagórzyc” celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu 

ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem 

omawiana JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako zły oraz wskazano, 

że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP 

określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto termin osiągnięcia 

dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
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naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione 

koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 

rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku 

potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 

rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Omawiana JCWP znajduje się w 

wykazie następujących obszarów chronionych: Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym PLH260036 

Ostoja Żyznów, Jeleniowsko-Staszowskiego OChK. 

Całe obszary objęte projektem V zmiany planu – Etap I zlokalizowane są w obrębie SCWP 

GW0310 Czarna od źródeł do zbiornika Chańcza. Dla powyższej SCWP „Programie wodno-

środowiskowym kraju” określono następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Lemna wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej, 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 

 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 

wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych 

- lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie 

spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych 

i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno 

– ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 

rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 

Celem monitoringu wód powierzchniowych płynących jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, 

która stanowi niezbędną informację do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich ochrony 

przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i eutrofizacją. W latach 2010-2015 oraz 2017-2018 

badania jednolitych części wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu 
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diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych. Badania przeprowadzone 

zostały zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 

listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz rozporządzenie Ministerstwa 

Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 

1558). Powyższe badania zostały przeprowadzone w JCWP „Kacanka” oraz JCWP „Dopływ spod 

Zagorzyc”. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu prowadzonych w ramach 

powyższych JCWP. 

 

Tabela.3. Ocena stanu jednolitych części wód monitorowanych w latach 2010-2015 oraz w latach 2017-2018. Źródło: GIOŚ, 

tabele z wynikami monitoringu 

JCWP „Kacanka” 

Punkt pomiarowo-kontrolny Wiązownica Mała 

Klasa elementów biologicznych V-stan słaby 

Klasa elementów hydromorfologicznych I - stan b. dobry 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) >II pon. dobrego 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) II -stan dobry 

Stan/potencjał ekologiczny zły  

Stan chemiczny pon. dobrego 

Stan wód zły  

JCWP „Dopływ spod Zagorzyc” 

Punkt pomiarowo-kontrolny Olbierzowice 

Klasa elementów biologicznych II -stan dobry 

Klasa elementów hydromorfologicznych I – b.dobry 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1 -3.5) >II pon. dobrego 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) II -stan dobry 

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany 

Stan chemiczny pon. dobrego 

Stan wód zły  

 

Analizując powyższa tabelę można stwierdzić, że wody powyższych JCWP charakteryzują 

się przede wszystkim złym stanem wód, który jest wynikiem słabym stanem pod kątem elementów 

biologicznych, który jest efektem eutrofizacji środowiska oraz efektu skumulowania zanieczyszczeń 

pochodzących z dopływów omawianych JCWP. W obydwu JCWP stan/potencjał ekologiczny 

oceniono jako słaby lub zły, które jest efektem stanu poniżej dobrego wskaźników biologicznych 

takich jak ichtiofauna, ale również wskaźników fizykochemicznych takich jak benzo(a)piren oraz 

fluoranten. 
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Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza 

Klimat Gminy Bogoria, a więc i obszarów objętych niniejszych Prognozą znajduje się w 

obrębie śląsko-małopolskiego regionu klimatycznego wg Okołowicza oraz częstochowsko -

kieleckiej dzielnicy klimatycznej wg R.Gumińskiego.  

Dominują tutaj wiatry z kierunku zachodniego, rzadziej północno-zachodnie, a ich 

średnia prędkość wynosi poniżej 5 m/s. Najrzadziej notowane są wiatry z północy oraz 

północnego-wschodu. 

Średnia roczna temperatura powietrza mieści się w przedziale od 7,0 do 7,5˚C. 

Najcieplejszym miesiącem w roku, jak w pozostałej części kraju, jest lipiec ze średnią 

temperaturą powietrza wynoszącą +17,4˚C, natomiast najzimniejszym jest styczeń ze średnią 

temperaturą powietrza wynoszącą -3,4˚C. 

Maksimum opadów przypada na okres letni, natomiast minimum zimą. Średnia roczna 

suma opadów wynosi 600 mm. Liczba dni z przymrozkami wynosi od 110 do 130 dni 

natomiast okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi około 60 dni. Okres wegetacyjny trwa od 

II dekady kwietnia do II dekady listopada i trwa około 218 dni w południowej części Gminy, 

natomiast w części północnej od I dekady maja do początku listopada – 205 dni. 

Zmienne ukształtowanie terenu wpływa na zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych 

gminy. Najkorzystniejsze warunki topoklimatyczne występują w  obrębie wzniesień terenu, na 

stokach o ekspozycji południowej, wschodniej i zachodniej, gdzie panują dobre warunki 

termiczno-wilgotnościowe i duże nasłonecznienie. Natomiast gorszymi warunkami 

topoklimatycznymi charakteryzują się stoki o ekspozycji północnej, gdzie w ciągu doby 

dociera mniejsza ilość słońca oraz w dolinach rzek, gdzie mogą występować inwersje 

temperatury oraz mgły.   

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 

2020, poz. 1219 z późń. zm.). Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne 

Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów 

substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji 

stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego 

województwa są niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa. Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.  Powyższa 

ocena jakości powietrza została wykonana w oparciu o poniższe akty prawne:  

1. obowiązujące na szczeblu Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008), 

 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 

sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 

otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23z 26.1.2005), 

 decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 

ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz 

sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011).  

2. obowiązujące na szczeblu krajowym: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późń. zm.), 

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) zmienione przez 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 r, poz. 

1931); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 

obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu 

stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

 i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1120). 

 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. 

poz. 1355 z późn. zm.). 

Celem analizy było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 

poszczególnych stref województwa świętokrzyskiego. Obszar Gminy Bogoria, więc i obszary objęte 

niniejszym opracowaniem zlokalizowane są w obrębie strefy świętokrzyskiej oznaczonej symbolem 

PL2602.  

Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2.5, SO2, NO2, NOx, O3, C6H6 i CO2. Zakres ten został w 2007 r. poszerzony o systematyczne 

pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

Ocena jakości powietrza pod względem spełnienia kryteriów ochrony zdrowia obejmuje 

następujące substancje: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył zawieszony PM10, zawartość arsenu, ołowiu, 

kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. 

Zasady zaliczenia strefy do określonej klasy (A, B, C), oparte są na ocenie poziomu 

substancji w powietrzu i stężeń zanieczyszczeń. Określa się jedną klasę strefy ze względu na 

ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

 Klasa A – poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów 

docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 Klasa C – poziom stężeń powyżej poziomów dopuszczalnych lub docelowych, 
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 Klasa C1 – poziomów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 powyżej poziomów 

dopuszczalnych 20µg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II), 

 Klasa D1 – poziom stężenia ozonu w powietrzu nie przekraczający poziomu celu 

długoterminowego, 

 Klasa D2 – poziom stężenia ozonu przekraczający poziom celu długoterminowego. 

Wynikowe klasy strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium 

ochrony zdrowia przedstawia tabela 4 wykonana na podstawie informacji zawartych w 

opracowaniu „Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 

2019” sporządzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  

 

Tabela.4. Wynikowe klasy strefy świętokrzyskiej dla zanieczyszczeń w kryterium ochrony zdrowia 

 

 Z powyższej tabeli wynika, że jakość powietrza w strefie świętokrzyskiej jest dość dobra. Z 

pomiarów w 2019 roku wynika, że znacząca ilość substancji nie przekroczyła dopuszczalnych 

norm i została zaklasyfikowana do klasy A. Jedynie stężenie zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz 

benzo(a)pirenu przekroczyło dopuszczalne normy. W raporcie zalecono opracować naprawczy 

Program Ochrony Powietrza w zakresie zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy. 

W celu ochrony powietrza w województwie świętokrzyskim, Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego podjął w dniu 29 czerwca 2020 uchwałę Nr XXII/291/20 w sprawie określenia 

„Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych”. Powyższy program został opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 

roku przekroczenia standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Celem 

Programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i docelowych dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a 

następnie wskazanie działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza w 

województwie świętokrzyskim. Program uwzględnia cele zawarte w dokumentach planistycznych i 

strategicznych krajowych (w tym w Krajowym programie ochrony powietrza, Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju) oraz w „Programie ochrony środowiska dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”. 

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie świętokrzyskim dla 2018 roku 

strefy świętokrzyska została zakwalifikowana do klasy C, a przez to do przygotowania programu 

ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5 fazy II oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego jest 

poprawa jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących standardów. Zaplanowane działania 

mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń 

Zanieczyszczenie SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 

Klasa A A C A A A A A A A C A 
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analizowanych substancji w powietrzu. W strefie świętokrzyskiej, do głównych działań 

naprawczych zaliczono wskazano następujące zadania: 

 ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw 

stałych; 

 termomodernizacja obiektów budowlanych (działanie realizowane wraz z wymianą źródeł 

ciepła), 

 ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza tereny miejskie; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub 

urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów; 

 prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych, 

 prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub 

urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów. 

W powyższym Programie stwierdzono, że przy podjęciu powyższych działań naprawczych, 

dotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie świętokrzyskim w 

odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 fazy II oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu 

powinno być możliwe do roku 2026. 

 

Gleby 

Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie pokrywy glebowej. Wynika ono z 

różnorodności przypowierzchniowych utworów geologicznych tworzących skałę macierzystą gleb, 

ale również wiąże się z warunkami wodnymi, klimatem, rzeźbą terenu oraz sposobem użytkowania 

ziemi. W północnej części gminy, gdzie skałę macierzystą dla gleb stanowi less, a dominującym 

typem są gleby bielicowe oraz pseudobielicowe. Należą one do najlepszych gleb na terenie Gminy. 

Są średnio próchniczne i średnio zasobne w mineralne składniki odżywcze, ale odznaczają się 

porowatością, dużą przewiewnością oraz łatwo nasiąkają wodę. Należą do kwaśnych lub słabo 

kwaśnych i występują w Grzybowie i Szczyglicach, Kiecczynie, Bogorii, Kolonii Pęcławskiej, 

Wagnerówce i Witowicach. 

W południowej części Gminy występują gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz bielicowe 

lekkie i średnie, powstałe głównie na glinach zwałowych oraz piaskach. Gleby brunatne zaliczane 

są do żyznych gleb zasobnych w składniki pokarmowe dla roślin. Występują tutaj trzy podtypy 

powyższych gleb, mianowicie gleby brunatne właściwe (występujące na terenach lessowych, 

gliniastych i piaszczystych polodowcowych), gleby brunatne wyługowane (występujące na terenach 

infiltracyjnych, przemywanych przez wody opadowe), oraz gleby brunatne kwaśne (występujące na 

zwietrzelinie piaskowców i piasków różnej genezy pozbawionych węglanu wapnia). 

Oprócz powyższych gleb, na terenie Gminy występują również czarnoziemy, rędziny, gleby 

industrialne oraz mady. 
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Czarnoziemy występują głównie w Wysokich Dużych, Małej Wsi, Zagorzycach i Gorzkowie. 

Charakteryzują się dużą miąższością poziomu próchnicznego i zawartością próchnicy. Rędziny 

powstały na zwietrzelinie skał węglanowych i występują w północno-wschodniej części wsi Budy. 

Gleby industrialne są nie przydatne dla rolnictwa i występują w obrębie eksploatowanych terenów 

górniczych. W dolinach rzek Łagowscy i Korzennej występują mady powstałe ze współczesnych 

osadów rzecznych. 

 Pod względem klasyfikacji gleboznawczej, na terenie Gminy Bogoria gleby klasy II oraz III 

(gleby bardzo dobre i dobre) zajmują 40,8% ogólnej powierzchni wszystkich gleb, a gleby klasy IV 

około 25%. Najwięcej gleb klasy II oraz III występują we wsi Pęcławice, Pełczyce, Gorzków, 

Szczyglicach, Wysokich Średnich, Zagorzycach, Grzybowie, Miłoszowicach, Wolicy oraz Wysokich 

Dużych. 

Najwięcej gleb klasy IV występuje w Bogorii, Jurkowicach, Ujazdzie, Wierzbce i Woli 

Kiełczyńskiej. Natomiast gleby klasy V i VI najwięcej jest w Łapówce, Niedźwiedziu, Malkowicach, 

Wagnerówce, Budach, Zimnowodzie, Podlesiu i Kolonii Pęcławskiej.  

Pod względem przydatności rolniczej gleb, na terenie Gminy występują gleby kompleksu 

pszenno dobrego (26,6% gleb w Gminie), pszenno wadliwego (17,5% gleb w Gminie), żytniego 

słabego (16,1% gleb w Gminie), żytniego najsłabszego (11,3% gleb w Gminie).  

 

W latach 2001-2005 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach prowadziła badania 

dotyczące odczynu próbek glebowych zebranych z całego terenu województwa świętokrzyskiego. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie powiatu staszowskiego aż 65% oraz 55% gleb 

wymagało wapnowania. Pod względem zawartości składników takich jak fosfor, potas czy magnez, 

na terenie powiatu staszowskiego aż 83% gleb charakteryzuje się bardzo niską oraz niską 

zawartością fosforu, a potasu aż 72% gleb. Natomiast znacząca część gleb powiatu staszowskiego 

wykazuje wysoką zawartość magnezu. 

Z przeprowadzonych badań wynika również, że w powiecie staszowskim zawartość metali 

ciężkich takich jak kadm, ołów, cynk, miedź i nikiel utrzymuje się na poziomie dopuszczanych 

norm. 

 

Świat roślin i zwierząt, krajobraz 

Wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza, obszary opracowania zlokalizowane 

są w: 

 Dziale Wyżyn Południowopolskich, Krainie Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich, Okręgu 

Pogórza Szydłowskiego w jednostce Rakowsko-Koprzywnickiej, 

 Dziale Wyżyn Południowopolskich, Krainie Gór Świętokrzyskich, Okręgu Gór Świętokrzyskich 

Właściwych w jednostce Łagowskiej. 

Na obszarach objętych projektem V zmiany planu – Etap I można wyróżnić następujące 

ekosystemy: leśny, rolny oraz terenów zainwestowanych. 

Lasy na terenie Gminy Bogoria należą do najbardziej naturalnych elementów przyrodniczych 

oraz krajobrazowych, gdzie jest najmniej widoczna ingerencja człowieka oraz wpływ działalności 
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antropogenicznej. Wśród ekosystemów leśnych dominującym siedliskiem jest Bór mieszany świeży 

(BMśw). Występuje on na obszarach B23, B34, B35 w Bogorii oraz na obszarze KB3 w Kolonii 

Bogorii. Bór mieszany świeży utworzył się na siedliskach ubogich, świeżych (nie suchych), na 

glebach bielicowych lub glebach rdzawych. Gatunkiem dominującym na omawianych gruntach 

leśnych jest sosna, brzoza, dąb, akacja, a w podszyciu występuje kruszyna. Omawiane grunty 

leśne stanowią własność prywatną oraz są to lasy pełniące funkcję gospodarczą. 

Ekosystemy rolne oraz łąkowe występują na znaczącej części obszarów i związane są z 

gruntami rolnymi, gdzie prowadzona jest działalność rolnicza oraz terenami łąk, gdzie roślinność 

rozwija się w drodze naturalnej sukcesji. Na uprawianych gruntach rolnych dominują agrocenozy, 

(rośliny okopowe i warzywa), którym towarzyszą gatunki segetalne wysiewane wraz z roślinami 

uprawowymi na polach i ogrodach. Obok gruntów rolnych, na terenach odłogowanych oraz w 

strefach ekotonowych lasów rozwijają się ekosystemy łąkowe. Na obszarach opracowania 

występują głównie łąki stałe i okresowo wilgotne oraz łąki świeże, które powstają na glebach o 

rozmaitej zasobności. 

W ostatnich latach obserwowane są zmiany wśród roślinności synantropijnej, wywołane 

przemianami gospodarczymi. W przeszłości, wśród roślinności synantropijnej dominowały gatunki 

roślin segetalnych takich jak mak polny, kąkol polny, chaber bławatek, miłek letni, a obecnie ich 

miejsce zajmują ekspansywne chwasty takie jak np. miotła zbożowa. Na polach roślin okopowych i 

warzyw dominują komosa biała, rdest plamisty i kolankowy, gwiazdnica pospolita, goryczka polna, 

perz właściwy. Dość często spotykany jest rumian polny, jasnota różowa, niezapominajka polna, 

powój polny, rzodkiew świrzepa. 

Ostatnim rodzajem roślinności występującej na obszarach opracowania należy roślinność 

synantropijna związana głównie z ekosystemem obszarów zurbanizowanych. Tereny obecnie 

zainwestowane stwarzają dobre warunki do rozwoju tego rodzaju roślinności, która uważana jest za 

gatunek inwazyjny. Opanowują one siedliska poddane silnej antropopresji. Gatunki synantropijne 

rozwijają się na głównie w południowej oraz wschodniej części obszaru. Ich największe skupiska 

występują na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, gdzie 

porastają obrzeża dróg, placów manewrowych, parkingów oraz tereny wolne od zainwestowania, 

gdzie możliwa jest ich naturalna sukcesja. Do głównych gatunków synantropijnych, których zasięg 

występowania na obszarach opracowania jest najszerszy należą: komosa biała (Chenopodium 

album), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), koniczyna biała (Triforium repens), szczaw 

kędzierzawy (Rumem crispus), babka zwyczajna (Plantago major).   

 

Świat zwierząt obszarów opracowania reprezentowany jest przez gatunki związane z 

terenami rolniczymi oraz zadrzewieniami. Występują tutaj pospolite gatunki ptaków oraz ssaków. 

Wśród ptaków można wyróżnić skowronka, szpaka, srokę, jaskółkę, kukułkę. Natomiast wśród 

ssaków można spotkać zwierzęta kopytne sarnę, dzika oraz pozostałe gatunki żerujące na 

terenach uprawnych zające, bażanty, mysz polną, nornicę itp.      

Obszary objęte projektem V zmiany planu – Etap I nie charakteryzują się szczególnymi 

walorami krajobrazu. Dominują tutaj otwarte tereny rolnicze w obrębie, których występują niewielkie 
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powierzchniowo enklawy zadrzewień. Analizowane obszary są monotonne pod względem 

geomorfologicznym, a krajobraz na nich występujący nie jest unikalny w skali całej Gminy. Jako 

dominanty na obszarach opracowania można przyjąć pojedyncze obiekty istniejącej zabudowy, 

sieci dróg. 

 

Zagospodarowanie terenu opracowania 

Obszary objęte projektem V zmiany planu – Etap I, pod względem zagospodarowania, 

można podzielić w następujący sposób: 

 obszary leśne, 

 obszary rolne, łąkowe wraz ze skupiskami zadrzewień i zakrzewień, 

 obszary częściowo lub w całości zainwestowane.  

Do terenów stanowiących obecnie kompleksy leśne należą między innymi obszar nr B32 i 

B33 w Bogorii. Są to obszary obejmujące fragmenty kompleksów leśnych nie będących własnością 

Skarbu Państwa. 

Największą liczbę wśród obszarów objętych projektem V zmiany planu – Etap I stanowią 

obszary rolne, łąki wraz ze skupiskami zadrzewień i zakrzewień np. Mi10 w Miłoszowicach, K1, K2, 

K12 i K17 w Kiełczynie czy B32 w Bogorii. Są to obszary, na których obecnie prowadzona jest 

działalność rolnicza. Są to obszary zlokalizowane najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszarów zamieszkanych oraz dróg. 

Znaczącą grupę stanowią również obszary zainwestowane lub częściowo zainwestowane np. 

Wo1 w Woli Kiełczyńskiej, G1 w Gorzkowie, Mi7 w Miłoszowicach,, Pr1 w Przyborowicach, K3, K4 i 

K5 w Kiełczynie. Na omawianych terenach zlokalizowane są obiekty istniejącej zabudowy 

zagrodowej oraz mieszkaniowej, usługowej, którym towarzyszą pojedyncze zadrzewienia oraz 

tereny upraw rolnych. Są to obszary zlokalizowane w zurbanizowanej części wsi w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg oraz terenów już zainwestowanych. 

Fot. 1. Istniejąca zabudowa na obszarze B7 w Bogorii (fot. Maciej Smyk) 
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Fot. 2. Tereny zainwestowane oraz towarzysząca im roślinność ruderalna i pojedyncze zadrzewienia na obszarze B8 w 

Bogorii (fot. Maciej Smyk) 

Fot. 3. Teren obecnie niezainwestowane porośnięte roślinnością ruderalną rozwijającą się w drodze naturalnej sukces na 

obszarze B22 w Bogorii (fot. Maciej Smyk) 

 

5. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych 
 

Północna, zachodnia oraz wschodnia część gminy Bogoria zlokalizowana jest w obrębie 

Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do obszarów objętych V zmianą 

planu – Etap I zlokalizowanych w obrębie powyższego OChK należą: 

 wszystkie obszary w obrębach Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Miłoszowice, 

Mała Wieś, Pęcławice Górne, 
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 całe obszary od K1 do K13, oraz obszar K16 i K17 w Kiełczynie, 

 całe obszary od B1 do B10, od B12 do B15, B19 Bogorii,   

 cały obszar KoP1 w Kolonii Pęcławice, 

 cały obszar KP4 w Kolonii Pęcławskiej. 

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został na mocy 

Rozporządzenia Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia 

obszarów chronionego krajobrazu. Po nowym podziale administracyjnym Polski powyższy OChK 

funkcjonował na mocy Rozporządzenia Nr 53/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 

października 2002 r. w sprawie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym określającym warunki funkcjonowania powyższego 

OChK jest Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 

Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz.3316). 

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest pomiędzy dolinami 

Koprzywianki i Czarnej i obejmuje wschodni kraniec Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego i 

Niecki Połanieckiej. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie i silnie zalesiony; lasy stanowią 

ok. 55%, a użytki rolne ok. 40% stanowiąc lokalny ciąg ekologiczny. Wśród lasów dominują tu bory 

sosnowe, bory mieszane, bory trzcinnikowe, łęgi subkontynentalne oraz bory mieszane świeże 

przechodzące w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. Ponadto występują bory i lasy wilgotne; olsy. 

Wśród roślinności leśnej zdecydowanie przeważa drzewostan sosnowy, a uzupełnieniem są dęby, 

brzozy, jodły, modrzew, olcha, buk. Wiek drzewostanu bardzo zróżnicowany, przeważa drzewostan 

wieku 50-100 lat w obrębie lasów państwowych jak i prywatnych. W lasach prywatnych jest duży 

udział drzewostanu młodego poniżej 50 lat występującego na małych powierzchniach, rzędu kilku 

arów porastającego gleby słabszych klas i nieużytki. Również wzdłuż dolin rzek i cieków ciągną się 

zadrzewienia głównie olchy, topoli i wierzby. Wzdłuż dróg ciągną się zadrzewienia szpalerowe, 

głównie lip, topoli, jesionów i kasztanowców. W lasach poza skupiskami drzew znajduje się 

różnorodna roślinność krzewiasta oraz bogate runo leśne. Spotykane gatunki zwierząt to: sarny, 

jelenie, kuny, łosie, bobry, dziki, zające, lisy, dzikie kaczki, bażanty i kuropatwy. W wilgotnych 

dnach dolin rzek, cieków i oczek wodnych występują bogate florystyczne zespoły roślinności 

szuwarowo-bagiennej, łąkowo bagiennej i bagienno-torfowiskowej z szeregiem rzadkich i 

chronionych gatunków roślin i ptaków. Ponadto występują na tych terenach zbiorowiska murawowe 

i krzewiaste w miejscach nie przydatnych do uprawy: na ścianach wąwozów lessowych, na 

stromiznach zboczy oraz 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. Gleby przeważnie płytkie, a miejscami skaliste, są zasobne w węglan wapnia CaCO3 i 

dzięki temu są wybitnie ciepłe. Na siedliskach takich panują specyficzne warunki mikroklimatyczne: 

wysokie temperatury powietrza i gleby oraz trudności w zaopatrywaniu roślin w wodę, zwłaszcza w 
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porze suszy letniej. Sprzyja to występowaniu gatunków o dużych wymaganiach termicznych i 

odpornych na deficyty wodne. 2   

Poza wyżej wymienionym Obszarem Chronionego Krajobrazu, na terenach V zmiany planu 

– Etap I nie występują żadne inne obszarowe formy ochrony przyrody. 

Jedynie w sąsiedztwie obszaru nr R6 w Rosołówce w odległości około 215 m na wschód 

oraz w sąsiedztwie obszaru nr Mo15 w Moszynach w odległości około 110 m na południowy-

zachód zlokalizowany jest Specjalny Obszar Chroniony „Ostoja Żyznów” PLH260036.   

 
6. Tereny zagrożone powodzią 

 

Jak wynika z map zagrożenia powodziowego, opracowanych przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, udostępnionych na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej pod adresem http://mapy.isok.gov.pl/imap/, w granicach terenów objętych zmianą planu 

nie znajdują się obszary zagrożenia powodziowego. W związku z tym, zgodnie z art.14 ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. Prawo wodne i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159), 

dla takich obszarów obowiązuje studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgodnie z tym dokumentem, obszary objęte 

przedmiotową zmianą planu nie są zlokalizowane na terenach zagrożenia powodziowego. 

Z uwagi na powyższe, opierając się na ww danych hydrogeologicznych, nie przewiduje się 

wystąpienia zagrożenia powodziowego dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Mając na uwadze 

punktowy zakres terytorialny ww terenów planowanych do zainwestowania oraz ich lokalizację 

poza obrębem dolin rzecznych, zagospodarowanie przedmiotowych obszarów nie będzie 

skutkowało przekształceniem rzeźby terenu dolin. Należy również odnotować, że zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego planu: „ustala się zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 15,0 m 

(obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej rzeki, potoku, cieku. Dopuszcza się odstępstwa 

wynikające z innych warunków wydanych przez zarządcę rzeki, potoku, cieku.” 

          Ponadto, należy wskazać, że projekt zmiany planu uzyskał pozytywne uzgodnienie 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie.  

 

7. Grawitacyjne ruchy masowe 
 

Grawitacyjne ruchy masowe, do których zalicza się m. in. osuwanie ziemi należą do zjawisk 

charakteryzujących się gwałtownym przebiegiem. Występują one głównie w Zewnętrznych 

Karpatach Fliszowych zbudowanych z fliszu. Jedną z przyczyn powstawania osuwisk jest  

przemoknięcie gruntu w wyniku opadów nawalnych, podcięcia stoku przez erozję bądź w wyniku 

nie przemyślanej działalności człowieka. 

Obszary objęte niniejszą Prognozą charakteryzują się niewielkim nachyleniem terenu oraz 

położeniem z dala od Karpat fliszowych, więc nie są narażone na występowanie zjawisk osuwisk. 

                                                

2 Dane podstawowe o Obszarze Chronionego Krajobrazu, źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 
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Państwowy Instytut Geologiczny w ramach projektu SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej 

wykonał inwentaryzację terenów osuwiskowych oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. 

Zgodnie z mapami wykonanymi w ramach powyższego projektu, na obszarach objętych projektem 

V zmiany planu – Etap I nie występują żadne terenu osuwisk aktywnych, aktywnych okresowo, 

nieaktywnych oraz tereny zagrożone ruchami masowymi. 

Na obowiązującym planie miejscowym zostały wyodrębnione również tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych nie wynikające z bazy SOPO. Wśród obszarów objętych projektem 

V zmiany planu – Etap I, na powyższych terenach zlokalizowane są: 

 południowo-zachodnia część obszaru K6 w Kiełczynie, 

 wschodnia część obszaru Wo1 w Woli Kiełczyńskiej, 

 północno-wschodni kraniec obszaru nr Mo1, wschodnia część obszaru Mo6, północno-

wschodni kraniec obszaru Mo12 oraz południowo-wschodni kraniec obszaru Mo15 w 

Moszynach, 

 fragment obszaru Mi10 w Miłoszowicach, 

 znacząca część obszaru MW1 w Małej Wsi. 

 

8. Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń projektu V 
zmiany planu – Etap I 

 

W przypadku braku wejścia w życie ustaleń przedmiotowej V zmiany planu – Etap I, zmiany 

w środowisku oraz ich zagospodarowaniu byłyby nieznaczące. Wraz z uchwałą o przystąpieniu do 

sporządzenia przedmiotowej zmiany planu podjęta została również uchwała w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium, w celu zachowania zgodności przedmiotowego projektu wraz z 

kierunkami Studium. Znacząca część obszarów objętych przedmiotowym projektem zmiany planu, 

w obowiązującym Studium zlokalizowana jest w terenach rolnych, w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszarów już zainwestowanych, w związku z tym, zmiany zachodzące w środowisku będą 

uzależnione zarówno od uchwalenia zmiany planu, ale również i Studium. W przypadku nie 

uchwalenia procedowanej równolegle zmiany Studium, uchwalenie zmiany planu będzie 

niemożliwe, więc zagospodarowanie na obszarach objętych projektem V zmiany planu będzie 

utrzymane w stanie dotychczasowym, stąd można przyjąć, że nie dojdzie do żadnych zmian w 

środowisku. W sytuacji natomiast, gdy zostałaby uchwalona tylko zmiana Studium, a przedmiotowa 

zmiana planu nie, to rozwój nowej zabudowy na terenach objętych zmiana Studium byłby możliwy 

gdzie z przyjętymi w nim kierunkami. Należy jednak podkreślić, że uchwalenie V zmiany planu – 

Etap I jest istotne dla zachowania ładu przestrzennego, ponieważ plan jako akt prawa 

miejscowego, może nadać właściwy kierunek zmian w zagospodarowaniu określając im pewne 

ramy, dzięki którym przestrzeń kształtowana będzie w myśl ładu przestrzennego oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

      

9. Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko 
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W poniższym rozdziale postarano się wykazać skutki jakie mogą wywołać zapisy projektu V 

zmiany planu – Etap I na środowisko przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowie ludzi. W przypadku 

środowiska przyrodniczego przeanalizowano wpływ projektu V zmiany planu – Etap I na warunki 

aerosanitarne, wody powierzchniowe i podziemne, rzeźbę oraz powierzchnię terenu, świat flory i 

fauny, formy ochrony przyrody, krajobraz. Oprócz powyższych wykazano również oddziaływanie 

na środowisko kulturowe, zdrowie ludzi oraz postarano się ocenić ryzyko wystąpienia poważnych 

awarii. 

Zgodnie z ustaleniami V zmiany planu – Etap I, który został opisany w rozdziale 2 niniejszej 

Prognozy, na obszarach objętych projektem planuje się powstanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej, 

infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych dróg. Teren infrastruktury kanalizacyjnej obejmuje obszar 

istniejącej oczyszczalni ścieków, dla której została wydana Decyzja Nr 02/13 o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 15 listopada 2013 r. W związku z tym, że powyższa inwestycja jest już 

istniejąca i jej oddziaływanie wpisuje się w obecny stan środowiska przyrodniczego, więc nie wiąże 

się ona ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.    

 

9.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustaleń V zmiany planu – Etap I na 
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego 

 

Powietrze 

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, 

usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej oraz nowych dróg może wiązać się ze 

wzrostem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Będzie miała ona 

charakter niezorganizowany oraz krótkotrwały, a jej głównym źródłem będą spaliny produkowane 

przez silniki zasilające pojazdy oraz maszyny użytkowane podczas budowy. W przypadku budowy 

obiektów kubaturowych, emisja będzie miała charakter punktowy, skupiający się głównie w 

bezpośrednim sąsiedztwie placów budowy. Natomiast z uwagi na to, że budowa dróg będzie miała 

charakter potokowy, to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń będzie przesuwała się wzdłuż 

planowanego odcinka wraz z postępem prac. Powyższa emisja będzie miała charakter 

niezorganizowany, a ilość oraz rodzaj emitowanych tlenków zawartych w spalinach będzie ściśle 

związana z wiekiem, rodzajem siników stosowanych w pojazdach oraz czasu ich pracy, 

koncentracji prac, użytych technologii, a nawet pogody (aktualnej wilgotności powietrza, wielkości i 

rodzaju opadów, temperatury powietrza, siły i częstotliwości wiatru). Zarówno przy budowie dróg 

jak i pozostałych obiektów kubaturowych, jednym ze sposobów zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza może być używanie maszyn i pojazdów zaopatrzonych w silniki 

niskoemisyjne, które przy tej samej mocy produkują mniejsze ilości spalin. 

Kolejnym rodzajem oddziaływania na stan aerosanitarny obszarów objętych analizą może 

być miejscowy wzrost zapylenia wywołany poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po 

nieubitym podłożu. Masa maszyny oraz jej pęd może powodować unoszenie cząstek piasku, które 

mogą być przenoszone na dalsze odległości w przypadku silnych podmuchów wiatru. Innym 
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źródłem zapylenia może być dowóz/wywóz materiałów sypkich na/z placu budowy. W celu 

ograniczenia powyższego zjawiska zaleca się zastosowanie ograniczenia prędkości pojazdów 

transportujących materiały sypkie, zroszenie drogi przejazdu ciężkich maszyn oraz właściwe, 

szczelne osłonięcie skrzyni ładunkowej w wywrotkach.  

W trakcie układania asfaltu oprócz spalin do powietrza będą emitowane również substancje 

smoliste o silnym zapachu. W sytuacji silnych podmuchów wiatru zanieczyszczone powietrze może 

być przenoszone na znaczne odległości. Jednak z uwagi na to, że postęp prac przy budowie jest 

bardzo szybki, uciążliwość zanieczyszczeniami będzie miała charakter krótkotrwały. 

Użytkowanie nowo powstałych obiektów budowlanych może wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Jej źródłem może być proces ogrzewania obiektów. Emisja ta 

będzie charakteryzowała się sezonowością i może być wyższa w drugim półroczu natomiast niższa 

wiosną i latem. W celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza do budowy 

obiektów można użyć np. materiałów izotermicznych zapewniających utrzymanie ciepła w budynku 

lub zamontować kolektory wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania. Innym sposobem 

ograniczenia emisji do powietrza jest zastosowanie do ogrzewania paliw przyjaznych środowisku 

(gaz, olej). 

Na obszarach B32 i B33 w południowo-zachodniej części Bogorii również wyznaczono tereny 

pod przyszłe zakłady produkcyjno-usługowe. Maja one stanowić rezerwę terenu umożliwiającą 

przyszłym inwestorom rozwój swojej działalności na tym terenie. W związku z tym, funkcjonowanie 

nowych zakładów na powyższych terenach może wiązać się zarówno z emisją zanieczyszczeń 

będących efektem ogrzewania jak i prowadzonych procesów wytwórczych. Rodzaj oraz wielkość 

tej emisji jest trudna do oszacowania na etapie niniejszej prognozy, ponieważ trudno jest określić 

jaki rodzaj produkcji powstanie na analizowanym terenie.  

Obok powyższych emisji, dodatkowym źródłem zanieczyszczeń do powietrza mogą być 

środki transportu, zarówno pracowników jak i prowadzących obsługę komunikacyjną planowanych 

zakładów. Przewiduje się, że transport z nowych obiektów produkcyjnych będzie odbywać się z 

wykorzystaniem pojazdów ciężarowych w związku z tym będą to głównie zanieczyszczenia 

tlenkiem azotu (NOx), dwutlenkiem azotu (NO2), parą ołowiu, tlenkiem siarki (SOx), dwutlenkiem 

siarki (SO2). Wielkość tej emisji będzie oczywiście zależna od natężenia ruchu, rodzaju 

stosowanego paliwa, rozwiązań konstrukcyjnych silnika i układu paliwowego, pojemności i mocy 

silnika, stanu technicznego pojazdów, a także prędkości, techniki i płynności jazdy. Należy jednak 

dodać, że inwestorzy planujący budowę przedsięwzięcia mogącego mieć negatywny wpływ na 

środowisko muszą podjąć odpowiednie środki, aby wszelkie negatywne oddziaływania zostały 

zniwelowane do poziomów dopuszczalnych w Polskim prawie. Taka sytuacja ma miejsce również 

w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Korzystny wpływ na jakość powietrza analizowanego terenu może mieć utrzymanie zapisów 

obowiązujących planów odnoszących się do wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, dzięki 

której w ramach nieruchomości utrzymana zostanie zieleń. Oprócz niej w ustaleniach 

obowiązującego planu wprowadzono następujące ustalenie mające na celu minimalizację emisji 

zanieczyszczeń do powietrza „zaopatrzenie w energię cieplną rozwiązać w sposób indywidualny 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – ETAP I  

 

 

 

34 

przy użyciu paliw (mediów) niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń 

powietrza”. Realizacja zaopatrzenia w ciepło zgodnie z powyższym zapisem będzie miała 

korzystny wpływ na warunki aerosanitarne omawianych obszarów i przyczyni się w przyszłości na 

obniżenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Dodatkowym elementem mogącym mieć korzystny 

wpływ na poprawę jakości powietrza jest wyznaczenia terenów zieleni izolacyjnej. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

W wyniku wejścia w życie ustaleń V zmiany planu – Etap I na analizowanych obszarach 

może dojść do punktowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych. Może ono 

być związane z pracami polegającymi na fundamentowaniu nowych obiektów budowlanych. 

Podczas tych prac może dojść do przedostania się drobinek cementu oraz piasku do wód 

powodując ich zanieczyszczenia. 

W trakcie prac przy realizacji nowej zabudowy oraz dróg po analizowanych terenach będą 

poruszały się pojazdy oraz maszyny, których układy hydrauliczne (i nie tylko) działają w oparciu o 

substancje ropopochodne. W przypadku nieszczelności, któregokolwiek z powyższych układów 

może dojść do wycieku szkodliwych substancji na powierzchnię gruntu. Z uwagi na położenie 

terenów inwestycyjnych z dala od istniejących cieków oraz zbiorników wodnych, nie przewiduje się 

zanieczyszczenia wód spowodowanego bezpośrednim kontaktem powyższych substancji z 

wodami powierzchniowymi. Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych na 

nieutwardzone podłoże może zaistnieć ryzyko infiltracji zanieczyszczonej wody opadowej do 

gruntu a stamtąd do wód. W związku z tym, na etapie budowy oraz w trakcie prac wydobywczych 

należy przestrzegać regularnych kontroli układów hydraulicznych w pojazdach, unikać wlewania 

płynów eksploatacyjnych oraz paliwa na terenie prac oraz natychmiast usuwać wszelkie 

zaobserwowane usterki w pojazdach i maszynach. Dodatkowo zaplecze budowy oraz zakładu 

wydobywczego powinny być zaopatrzone w sorbenty, które umożliwią ściągnięcie skażonego 

gruntu, który następnie powinien zostać oddany do utylizacji. 

 

Odpady 

Na etapie realizacji oraz funkcjonowania nowych obiektów kubaturowych (w tym zabudowy 

produkcyjnej oraz usługowej) oraz dróg produkowane będą różnego rodzaju odpady. Mogą to być 

odpady niebezpieczne jak również inne niż niebezpieczne. Przykładowe rodzaju odpadów 

mogących powstać w wyniku realizacji ustaleń projektu V zmiany planu – Etap I przedstawiono w 

poniższej tabeli.  

 

Tabela 5. Rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych na etapie realizacji oraz 

funkcjonowania nowych obiektów przewidzianych do realizacji w wyniku wejścia w życie ustaleń projektu V zmiany planu – 

Etap I 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

1. 08 01 11* 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

Rodzaj: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

1. 08 04 09* 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji 
wodoszczelnej) 

Rodzaj: Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

3. 13 01 10* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne 

Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych   

4. 13 01 11* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne 

Rodzaj: Syntetyczne oleje hydrauliczne    

4. 13 02 05* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcowoorganicznych     

5. 13 02 06* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

6. 13 02 08* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

7. 15 01 10* 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)  

Rodzaj: Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

8. 15 02 02* 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne  

Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

9. 16 01 07* 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, 
przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 
oraz podgrup 16 06 i 16 08) 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Rodzaj: Filtry olejowe 

10. 16 02 13* 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

11. 16 06 01* 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: baterie i akumulatory 

Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe 

12. 16 06 02* 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: baterie i akumulatory 

Rodzaj: Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

13. 17 03 03* 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

Rodzaj: Smoła i produkty smołowe 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1. 08 01 12 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

Rodzaj: Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

2. 15 01 01 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z tektury i papieru 

3. 15 01 02 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych 

4. 15 01 03 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z drewna 

5. 15 01 04 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z metali 

6 15 01 07 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania ze szkła 

7. 15 01 09 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Rodzaj: Opakowania z tekstyliów 

8. 15 02 03 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne  

Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 
02 

9. 16 02 14 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 13 

10. 16 02 16 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

11. 16 06 05 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Baterie i akumulatory 

Rodzaj: Inne baterie i akumulatory 

12. 17 01 01 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Smoła i produkty smołowe 

13. 17 01 02 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Gruz ceglany 

14. 17 01 03 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

15. 17 01 80 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

16. 17 01 80 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17. 17 03 02 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Rodzaj: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

18. 17 05 04 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 

 

Wszelkie odpady wytworzone na etapie budowy oraz eksploatacji nowych obiektów 

budowlanych oraz dróg powinny być przechowywane w sposób selektywny, w szczelnych 

pojemnikach lub kontenerach zapewniających ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca 

tymczasowego przechowywania odpadów powinny być zlokalizowane na utwardzonych 

powierzchniach z dala od cieków, zastoisk wody, oczek wodnych. Wszelkie powstałe odpady 

powinny być systematycznie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym 

uprawnienia do ich utylizacji lub do zagospodarowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 

2015, poz. 93) Inwestor może część odpadów przekazać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami do odzysku. Część odpadów natomiast (gleba, 

ziemia) może być powtórnie wykorzystana np. do niwelowania drobnych nierówności terenu, do 

zasypania fundamentów nowych obiektów.  

W projekcie V zmiany planu - Etap I nie wprowadzono żadnych ustaleń odnoszących się do 

kwestii postępowania z odpadami, ponieważ takie regulacje zostały ujęte w uchwalonym i 

obowiązującym planie i będą nadal obowiązywać, mianowicie: 

 §31. Ustala się zasady w zakresie gospodarki odpadami:  

1) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach 

obowiązujących w Gminie Bogoria, 

2) należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,  

3) dopuszcza się wyznaczenie miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych w granicach z działką sąsiednią lub drogą pod warunkiem, że lokalizacja ta nie 

naruszy zasad współżycia społecznego, 

4) dopuszcza się lokalizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę 

odpadów obsługujących zespół działek budowlanych.  

Przy realizacji powyższych zapisów oraz zachowując wszelkie obowiązujące przepisy 

odnoszące się do gospodarki odpadami nie przewiduje się, aby emisja odpadów wiązała się z 

negatywnym wpływem na środowisko przyrodniczo w tym warunki gruntowo-wodne.  
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Ścieki 

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych oraz dróg przewiduje się emisję ścieków 

socjalno-bytowych. W związku z tym zaplecza budowy powinny być zaopatrzone w kabiny 

sanitarne ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości. W celu ochrony środowiska wodnego oraz 

gleb przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem ściekami zaleca się, aby powyższe zbiorniki były 

systematycznie opróżniane przez odpowiednie podmioty oraz w sposób zapewniający ochronę 

przed ewentualnym wyciekiem zanieczyszczeń. 

Na etapie użytkowania powstałej nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej przewiduje się 

powstanie ścieków socjalno-bytowych. Najlepszym sposobem odprowadzania ścieków jest 

podłączenie obiektów budowlanych do istniejącej sieci kanalizacji. Niestety nie jest to możliwe na 

wszystkich terenach objętych projektem V zmiany planu – Etap I, w związku z tym zaleca się, aby 

w pozostałych obiektach zastosować zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Z uwagi na to, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem dosyć drogim 

zakłada się, że większość nowych obiektów zaopatrzona zostanie w zbiorniki bezodpływowe. 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zbiorników bezodpływowych ich właściwe 

funkcjonowanie zapewnią regularne kontrole ich szczelności oraz systematyczne wypróżnianie. W 

celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania powstałych ścieków socjalno-bytowych na 

środowisko gruntowo-wodne, w zapisach obowiązującego planu miejscowego ujęte zostały 

następujące zapisy: 

§32. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki ściekowej:  

1) odprowadzanie ścieków docelowo poprzez zbiorczy system kanalizacji do oczyszczalni 

ścieków. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych, zlokalizowanych na działkach, których dotyczy inwestycja, 

wywożonych na oczyszczalnię komunalną, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie 

Bogoria,  

2) dopuszcza się realizację własnych przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3) dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów 

oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt. 3 i 4 do wód lub do ziemi 

bez oczyszczania, 

4) zakaz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód i gleby.  

Przy zrealizowaniu powyższych ustaleń nie należy spodziewać się zagrożenia dla wód 

powierzchniowych czy też podziemnych. Wszelkie powstałe ścieki, zarówno produkcyjne jak i 

komunikacyjne będą gromadzone w szczelnych instalacjach i odprowadzane do cieków dopiero po 

ich podczyszczeniu, tak aby zawartość substancji szkodliwych nie przekraczała dopuszczalnych 

norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz. 1311). 
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Podczas użytkowania nowych dróg, zagrożeniem dla wód podziemnych i powierzchniowych 

mogą być ścieki spływające ze szczelnych, utwardzonych nawierzchni. Powstają one wskutek 

wymieszania wody opadowej z cząsteczkami kurzu, smarów i produktów ropopochodnych 

utrzymujących się na szczelnej powierzchni asfaltu. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń dla wód 

mogą być środki chemiczne służące do odladzania powierzchni drogi w zimie. Wymieniony 

zanieczyszczenia spływają z dróg do rowów, a stamtąd do pobliskich cieków lub bezpośrednio 

infiltrują do gleby. W celu ochrony wód powierzchniowych należy odpowiednio odprowadzić wody 

opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji. W związku z tym proponuje się budowę 

wzdłuż nowych dróg- rowów, które zapewniają retencję przepływów oraz intensyfikują procesy 

oczyszczania (zwłaszcza rowy trawiaste). W sytuacji dużego natężenia ruchu drogowego w celu 

intensyfikacji procesu samooczyszczania można zastosować w rowach progi, przegrody piętrzące 

oraz wysokie koszenie traw. Zaleca się również systematyczną pielęgnację rowu oraz dbanie o 

jego drożność, aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Następnie zanieczyszczone wody 

powinny być odprowadzane rowami do separatorów oraz osadników i dopiero po oczyszczeniu 

trafiały do okolicznych cieków. Innym rozwiązaniem odprowadzenia wód może być wykorzystanie 

kanalizacji deszczowej. Woda przy takim rozwiązaniu spływa do kratek ściekowych umieszczonych 

przy drodze i trafia do kanałów deszczowych zaopatrzonych w systemy oczyszczające (separatory 

i osadniki), a następnie do rzek. W celu odprowadzenia wód do cieków stężenie substancji 

ropopochodnych w nich zawarte nie może być większe niż przewidziane w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

W celu uregulowania kwestii związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych w 

obowiązujących planach miejscowych wprowadzono następujące ustalenia: 

§32. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki ściekowej:  

3) wody opadowe z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych oraz dróg oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1.KD i 2.KD 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych, 

4) wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych. 

Z powyższego zapisu wynika, że na terenach objętych V zmianą planu – Etap I 

postępowanie z wodami opadowymi i roztopowymi ze szczelnych powierzchni będzie odbywało 

się zgodnie z przepisami odrębnymi, więc ich zachowanie jest wystarczające, aby nie dopuścić 

do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami. 

Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej efektywności systemów odprowadzających 

zanieczyszczone wody zaleca się: 

 systematyczne czyszczenie wszystkich elementów oraz zapewnienie ich drożności, 

 prowadzenie bieżących napraw uszkodzonych elementów z uzupełnieniem brakujących 

elementów, 
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 dbałość o szczelność wszystkich elementów odprowadzających, 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żeliwnych odpowiednich powłokami. 

Podsumowując można stwierdzić, że przy zachowaniu ustaleń określonych w 

obowiązujących planach miejscowych, które będą nadal obowiązywać, nie dojdzie do 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku realizacji ustaleń projektu V 

zmiany planu – Etap I 

 

Wpływ na rzeźbę terenu, powierzchnię terenu oraz gleby 

Realizacja ustaleń projektu V zmiany planu – Etap I może wiązać się z niewielkim 

oddziaływaniem na ukształtowanie terenu. Z uwagi na rzeźbę analizowanych obszarów oraz 

występujące pochyłości, możliwe jest, że usytuowanie nowych obiektów będzie wymagało 

wyrównania terenu na wstępnym etapie prac. W przypadku konieczności przeprowadzenia 

powyższych prac zaleca się, aby w celu wyrównania terenu wykorzystać ziemię pochodzącą np. z 

wykopów pod fundamenty. 

Oprócz zmian w ukształtowaniu terenu, realizacja nowych obiektów kubaturowych może 

wiązać się z oddziaływaniem na środowisko glebowe wynikającym z wykonywanych prac ziemnych 

związanych z wykonaniem fundamentów. W trakcie tych prac może dojść do całkowitego 

zniszczenia wykształconego profilu glebowego. Jednak z uwagi na to, że na analizowanym terenie 

nie występują znaczące powierzchnie gleb chronionych klasy I-III tylko przeważają mało urodzajne 

gleby klasy IV i V, rozwój nowego zainwestowania nie spowoduje utraty cennych gruntów. 

Przewiduje się, że zniszczeniu ulegnie głównie poziom organiczny oraz próchniczny, ale w 

przypadku potrzeby wykonania głębszych wykopów ingerencja może być znacznie większa i może 

obejmować cały profil glebowy aż do skały macierzystej. Nie tylko prace związane z wykopem 

będą wiązały się z negatywnym oddziaływaniem na gleby. Innym zjawiskiem niekorzystnym dla 

gleb, może być ich sprasowanie w wyniku powstania ciężkich obiektów budowlanych. Zjawisko to 

może doprowadzić do zanikania porów w glebie, w których gromadzi się tlen oraz woda. Brak tych 

elementów może również spowodować obumieranie gleby.  

Inne oddziaływanie będzie wiązało się z powstaniem nowych dróg. W trakcie ich budowy 

dojdzie do całkowitego zniszczenia pokrywy glebowej na całej szerokości pasa drogowego. Część 

gleb może ulec zniszczeniu podczas ściągania wierzchniej warstwy ziemi pod drogę natomiast 

pozostała część gruntu pozostała w pasie drogowym zostanie przemieszana z wodą i cementem w 

celu stworzenia twardego, szczelnego podkładu odpornego na warunki atmosferyczne. Następnie 

pas drogowy zostanie pokryty kruszywem naturalnym i ugnieciony za pomocą maszyn tworząc tym 

samym podbudowę drogi. Na tak przygotowany teren nakłada się i walcuje kolejne warstwy drogi 

(warstwę podbudowy asfaltowej, warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną). Przykrycie terenu 

nieprzepuszczalną warstwą asfaltu ograniczy dostęp gleby do tlenu oraz wody doprowadzając tym 

samym do jej obumierania.  

W celu ochrony pokrywy glebowej na etapie realizacji obiektów budowlanych oraz nowych 

dróg zaleca się, aby na wstępnym etapie prac ściągnąć w pierwszej kolejności wierzchnią warstwę 

gleby (do głębokości 30-40 cm) i złożyć ja na pryzmie w zacienionym, dobrze przewietrzanym 
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miejscu. Pozostałą część ziemi z terenu prac złożyć na innej pryzmie. Po zakończeniu prac do 

drobnych niwelacji terenu wykorzystać martwicę, a następnie na wyrównanej powierzchni 

rozplantować humus w terenach sąsiadujących. Takie działanie zapewni właściwą ochronę 

organicznej części pokrywy glebowej i nie doprowadzi do jej całkowitego zniszczenia. Dodatkowo, 

w miejscach gdzie jest to możliwe, zaleca się do budowy parkingów oraz placów wykorzystanie 

materiałów przyjaznych środowisku takich jak ekorastry czy też płyty ażurowe. Charakteryzują się 

one dużą wytrzymałością na obciążenia oraz zapewniają odpowiednie warunki wodno-powietrzne 

dla gleby, umożliwiają rozwój roślin oraz optymalizują gospodarkę odżywczymi substancjam i w 

glebie. 

 

Wpływ na Jednolite Części Wód oraz na osiągnięcie celów środowiskowych 

Jak już wcześniej wspomniano w rozdziale 4 niniejszej Prognozy, obszary objęte 

przedmiotowym projektem zmiany planu znajdują się w granicach SCWP GW0503 Koprzywianka, 

w hydrologicznym regionie dorzecza Górnej Wisły w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych 

JCWP Kacanka PLRW20006219469, JCWP Kujawka PLRW200062194349, JCWP Dopływ spod 

Zagorzyc PLRW200062194369. Dodatkowo obszary opracowania zlokalizowane są w obrębie 

jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 116. Zgodnie z „Planem Gospodarowania Wodami 

na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911) powyższe JCWP nie osiągnęły jeszcze 

założonych celów środowiskowych, a osiągnięcie tych celów oceniono jako zagrożone. 

Realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I umożliwi powstanie na projektowanych terenach 

inwestycyjnych nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, 

usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych 

dróg, w związku z tym przewiduje się również miejscowy wzrost emisji ścieków komunalnych oraz 

komunikacyjnych. Czynnikami, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych może być złe postępowanie z emitowanymi ściekami komunalnymi i 

komunikacyjnymi oraz odpadami. W celu ochrony Jednolitych Części Wód przed spadkiem ich 

jakości oraz zapewnieniu dotrzymania założonych celów środowiskowych, w projekcie zmiany 

planu nie wprowadzono żadnych zapisów odnoszących się do kwestii postępowania ze ściekami i 

odpadami, gdyż takie zapisy zostały ujęte w obowiązującym planie i będą one nadal obowiązywać, 

mianowicie: 

§31. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki odpadami:  

1) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach 

obowiązujących w Gminie Bogoria, 

2) należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,  

3) dopuszcza się wyznaczenie miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych w granicach z działką sąsiednią lub drogą pod warunkiem, że lokalizacja ta nie 

naruszy zasad współżycia społecznego, 

4) dopuszcza się lokalizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę 

odpadów obsługujących zespół działek budowlanych.  
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§32. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki ściekowej:  

1) odprowadzanie ścieków docelowo poprzez zbiorczy system kanalizacji do oczyszczalni 

ścieków. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych, zlokalizowanych na działkach, których dotyczy inwestycja, 

wywożonych na oczyszczalnię komunalną, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie 

Bogoria,  

2) dopuszcza się realizację własnych przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3) wody opadowe z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych oraz dróg oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1.KD i 2.KD 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych, 

4) wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych, 

5) dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów 

oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt. 3 i 4 do wód lub do ziemi 

bez oczyszczania, 

6) zakaz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód i gleby.  

 

§15. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

 

§37. ust. 7. Obowiązuje zakaz zabudowy, grodzenia i zalesiania terenów oznaczonych w ewidencji 

gruntów symbolami w (wody), wp (wody płynące) i dr (drogi).  

 

Z zapisów obowiązującego planu miejscowego wynika, że celem nadrzędnym jest 

podłączenie wszystkich nowych obiektów do zbiorczej sieci kanalizacji, więc można założyć, z 

uwagi na wysoki stopień skanalizowania Gminy, że znacząca część obiektów zostanie do niej 

podłączona. Przy takim rozwiązaniu zagrożenie dla zasobów Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych jest znikome. W pozostałych przypadkach, ścieki będą ujmowane do zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi. Przy 

zastosowaniu zbiorników bezodpływowych należy pamiętać o ich sukcesywnym wypróżnianiu oraz 

regularnych kontroli szczelności. 

Również sposób postępowania z wytworzonymi, odpadami określony w obowiązującym 

planie miejscowym Etap I, w znaczący sposób zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska 

wodnego odpadami. Podsumowując, można stwierdzić, że przy zachowaniu wszelkich nakazów 

oraz zasad wynikających z wyżej cytowanych zapisów, realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I 

nie przyczyni się do nieosiągnięcia przyjętych celów środowiskowych w JCWP oraz JCWPd.     

   

Wpływ na klimat, zasoby naturalne i dobra materialne 
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Realizacja ustaleń projektu V zmiany planu – Etap I nie będzie powodowała zmian klimatu. 

Jak z samej definicji klimatu wynika, że jest to ogół zjawisk pogodowych występujących na danym 

obszarze w okresie wieloletnim. Klimat danego obszaru kształtowany jest przez wielolecia, a za 

najkrótszy okres badawczy na podstawie, którego można określić typ klimatu przyjmuje się 

trzydziestolecie. Jeden typ klimatu (w Polsce jest to umiarkowany przejściowy) może obejmować 

rozległe obszary w skali całego globu ziemskiego, więc oddziaływanie planowanej inwestycji na 

klimat, której zasięg w skali miejscowości jest niewielki, będzie zerowy w porównaniu do większej 

skali np. Gminy czy całego kraju. 

Nie przewiduje się również negatywnego wpływu projektu zmiany planu na zasoby naturalne, 

ponieważ na omawianym terenie nie występują żadne cenne zasoby naturalne. 

Jeżeli przez „dobra materialne” rozumie się materialne środki zaspokajania potrzeb 

ludzkich (na podstawie Słownika Jeżyka Polskiego PWN), to można przyjąć, że realizacja 

ustaleń projektu V zmiany planu wpłynie na wzrost dóbr materialnych. Przykładem tego może 

być powstanie nowej zabudowy oraz nowych terenów inwestycyjnych. Powyższe obiekty wpłynął 

na poprawę życia obecnych oraz nowych mieszkańców na przykład poprzez stworzenie nowych 

miejsc pracy oraz poprawę dostępności do usług. 

 

Wpływ na bioróżnorodność oraz korytarze ekologiczne   

„Różnorodność biologiczna” jest pojęciem stosunkowo nowym, które w oficjalnych 

dokumentach pojawiło się wraz z Konwencją o różnorodności biologicznej (zwanej dalej 

Konwencją) (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), ogłoszoną i przyjętą podczas międzynarodowej 

konferencji Środowisko i Rozwój (UNICED), znanej jako Szczyt Ziemi, która odbyła się w Rio de 

Janeiro w 1992 roku. Określenie „ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności 

biologicznej” łączy się z innymi powszechnie znanymi i stosowanymi pojęciami, takimi jak 

„ochrona przyrody” i „rozwój zrównoważony”. Konwencja definiuje pojęcie różnorodności 

biologicznej w sposób następujący: „różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie 

wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich i 

innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to 

różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. 

Opierając się także na innych funkcjonujących w literaturze definicjach (nieco szerzej 

traktujących poziom ponadgatunkowy) przyjmuje się, że różnorodność biologiczna oznacza 

zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej) wszystkich żyjących populacji, 

międzygatunkową (skład gatunków) oraz ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i 

krajobrazów). Celem strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

jest: zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i 

możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrz-gatunkowego, 

międzygatunkowego i ponadgatunkowego). (na podstawie „Krajowej Strategii Ochrony i 

Użytkowania Różnorodności Biologicznej” sporządzonej przez Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2003 r.) 
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Jednym z warunków zachowania bioróżnorodności jest umożliwienie migracji zwierząt, która 

z kolei zapewnia swobodny przepływ oraz wymianę genów. W celu umożliwienia wędrówki 

zwierząt, wyznaczane są tzw. korytarze ekologiczne. Pod kierownictwem prof. dr. hab. 

Włodzimierza Jędrzejewskiego w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut 

Biologii Ssaków) opracowana została „Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”. 

Głównym założeniem merytorycznym projektu było opracowanie mapy korytarzy o charakterze 

multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków i łączących 

różnorodne siedliska przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach sieci Natura 2000. 

Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony 

siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu 

przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych. Zgodnie z tą koncepcją część obszarów 

objętych projektem V zmiany planu – Etap I, tj.: 

 obszar K14 oraz K15 w Kiełczynie, 

 południowy fragment obszaru B19, B21, B23 oraz całe obszary B16-B18, B20, B21, B22, 

B24, B25-B33 w Bogorii, 

 obszar Zi1-Zi4 w Zimnowodzie, 

 obszar R6 oraz fragment obszaru R5 w Rosołówce, 

 obszary Mo9-Mo15 w Moszynach, 

 obszar Wa1 i Wa2 w Wagnerówce, 

zlokalizowane są w obrębie korytarza ekologicznego o nazwie „Góry Świętokrzyskie – Dolina 

Wisły” kod KPdC-8a łączącego ze sobą korytarz „Doliny Górnej Wisły” z korytarzem „Łysogór” oraz 

„Doliny Nidy”. Korytarz „Góry Świętokrzyskie – Dolina Wisły” stanowi bardzo rozległy pas terenu 

obejmujący swoim zasięgiem południową część Gminy Bogoria. Planowane zmiany w obrębie 

powyższego korytarza ekologicznego obejmują głównie niewielkie pod względem powierzchni 

obszary, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, gdzie migracja 

zwierząt jest już obecnie ograniczona z uwagi na fakt, że tereny skupisk ludzkich nie stanowią 

atrakcyjnych miejsc do bytowania zwierząt. Jedynym obszarem, którego przyszłe zainwestowanie 

może wiązać się z koniecznością zmiany dotychczasowego kierunku migracji zwierząt, jest 

wyznaczenie w południowej części Bogorii (obszar B32 i B33) terenów produkcyjnych, składów i 

magazynów na obecnych terenach leśnych. Realizacja powyższej zabudowy będzie wymagała 

zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne, co wiąże się również z wycinką 

istniejących zadrzewień. Analizując wpływ realizacji na powyższym terenie leśnym zabudowy 

produkcyjnej pod kątem możliwości swobodnej wędrówki zwierząt można stwierdzić, że będzie ona 

nadal możliwa. Planowany teren 1.P.1a oraz 1.P.2a zajmie jedynie fragment istniejącego 

kompleksu leśnego i będzie otoczony lasem, więc swobodna wędrówka zwierząt będzie mogła 

odbywać się poprzez istniejące pasy leśne oraz zadrzewienia zlokalizowane na południowy-

wschód, północny-wschód oraz północ od omawianego terenu produkcyjnego. Należy również 

zauważyć, że powyższy kompleks leśny pełni funkcję gospodarczą i prowadzone w nim są 
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systematyczne wycinki drzew, stąd można założyć, że hałas emitowany w trakcie prac przez ludzi, 

urządzenia oraz pojazdy stanowczo ogranicza możliwość bytowania zwierząt.  

 

Rys. 1. Możliwe kierunki migracji zwierząt w sąsiedztwie projektowanych terenów produkcyjnych na terenach B32 i B33 w 

Bogorii 

Podsumowując można stwierdzić, że realizacja ustaleń V zmiany planu Etap I nie powinna 

wiązać się z przerwaniem drożności korytarza migracyjnego oraz zablokowaniem swobodnej 

wędrówki zwierząt. Jedynym ograniczeniem głównie dla ssaków może być konieczność zmiany 

dotychczasowych szlaków migracyjnych w celu omijania przyszłej zabudowy produkcyjnej, składów 

i magazynów. 

 

Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody ożywionej      

W wyniku prac budowlanych przy nowej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej 

oraz nowych dróg dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej na analizowanych terenach. W związku z 

tym, że znaczącą część analizowanych obszarów aktualnie stanowią tereny rolnicze oraz nieużytki 

w wyniku powyższych prac zniszczeniu ulegną głównie agrocenozy oraz towarzysząca im 

roślinność segetalna. Zostanie ona bezpowrotnie zniszczona w trakcie prac związanych z 

wykonywaniem wykopów pod fundamenty. Dodatkowo, część roślinności może ulec zniszczeniu w 

wyniku rozjeżdżenia przez pojazdy dowożące materiały budowlane oraz wykonujące pracę na 

placach budowlanych. 

Po zakończeniu prac budowlanych przy nowych obiektach, przewiduje się powtórne 

wprowadzenie roślinności, dzięki której, na obszarach opracowania dotychczasowe ekosystemy 

rolnicze oraz tereny nieużytków przekształcone zostaną w zieleń uporządkowaną. Oprócz wzrostu 
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liczby gatunków roślin wchodzących w skład zieleni uporządkowanej, będzie ona również służyć 

podniesieniu walorów krajobrazowych. Dodatkowo, oprócz roślin sztucznie wprowadzonych przez 

człowieka, możliwe jest, że dotychczasowa roślinność, w efekcie pojawienia się terenów 

zainwestowanych zaadaptuje się do nowych warunków i zaczną rozwijać się gatunki ruderalne. 

Wprowadzenie terenów zielonych jako element towarzyszący obszarom zainwestowanym zostało 

zapewnione w ustaleniach projektów obowiązującego planu Gminy Bogoria – Etap I poprzez 

wskazanie procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Poniższa tabela przedstawia 

wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych przeznaczeń terenów 

ujętych w obowiązującym planie. Poniższe wskaźniki będą również dotyczyć przeznaczeń terenów 

objętych przedmiotową V zmianą planu – Etap I  

 

Tabela.6. Wartości wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych 

Gminy Bogoria – Etap I 

 

Przeznaczenie terenu Wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej [%] 

1.MN, 3.MN min. 30% 

2.MN min. 30% 

MW min. 20% 

U min. 30% 

1.RU min. 30% 

3.RU min. 20% 

1.RM min. 50% 

4.RM min. 60% 

P min. 20% 

K min. 30% 

 

W trakcie prac budowlanych przy nowej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej, zagrodowej, usługowej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej 

oraz nowych dróg dojdzie również do oddziaływania na świat fauny. Wpływ na większe zwierzęta 

może być związany przede wszystkim z emisją hałasu w powstałą trakcie powyższych prac. Jej 

źródłem będą pojazdy oraz maszyny budowlane, ludzie oraz same prace. Natomiast małe 

bezkręgowce żyjące w ziemi mogą zostać zmiażdżone przez ciężkie pojazdy i zadeptane przez 

ludzi, a część przeniesiona wraz z wykopaną lub zebraną ziemią w inne miejsce. 

Na etapie funkcjonowania nowych obiektów głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na 

zwierzęta będzie stała obecność ludzi oraz emitowany przez nich hałas. Należy jednak podkreślić, 

że nowe obiekty budowlane zostały zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zamieszkanych, więc przebywające tutaj zwierzęta zaadaptowały się do warunków życia w 

sąsiedztwie osiedli ludzkich, istniejących zakładów i dróg oraz emitowanego przez nie hałasu, więc 

jedynym ograniczeniem dla nich może okazać się zmniejszenie terenów otwartych nadających się 

do polowań dla drapieżników, a dla pozostałych gatunków dla życia oraz swobodnej wędrówki. 

 

Realizacja terenów produkcyjnych na obszarze nr B32 oraz B33 w Bogorii 
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Na obszarach B32 oraz B33 w Bogorii, gdzie planowana jest realizacja zabudowy 

produkcyjnej, magazynowej oraz składów dojdzie do zmiany przeznaczenia istniejącego 

kompleksu leśnego. Na etapie przygotowawczym teren pod planowaną funkcję wycięte zostaną 

istniejące zadrzewienia, krzewy oraz rośliny porastające poszycie powyższego kompleksu leśnego. 

Będą to głównie sosny w wieku 70-75 lat oraz młodsze w wieku 10-20 lat, akacje w wieku 45 lat, 

dęby w wieku 15 i 45 lat, a w podszyciu kruszyna oraz młode zadrzewienia. Zmiana przeznaczenia 

gruntów leśnych pod planowane tereny produkcyjne, składy i magazyny będzie wiązała się w 

przyszłości z wyłączeniem z produkcji leśnej gruntów o łącznej powierzchni 58,6952 ha. Należy 

jednak podkreślić, że faktyczne wyłączenie gruntu leśnego z produkcji następuje dopiero na etapie 

uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym na etapie opracowania planu powyższa 

powierzchnia stanowi potencjalny teren możliwy do zmiany przeznaczenia, który może finalnie nie 

ulec wyłączeniu z produkcji leśnej. 

Wskazać również należy, że na obszarze projektowanej funkcji przemysłowo-składowej w 

obrębie Bogoria prowadzona jest aktualnie gospodarka leśna, w wyniku której część znajdujących 

się na obszarze drzewostanów została wycięta. Powyższa działalność inwestycyjna niewątpliwie 

wiąże się również z wpływem na bytujące na obszarze zwierzęta, które w wyniku wprowadzonych 

zmian musiały się zaadaptować do nowych warunków siedliskowych. Mając na uwadze, że 

przedmiotowy teren stanowi część większego kompleksu gruntów leśnych oraz otoczony jest 

istniejącymi drzewostanami, które występują w pasie ok. 1 km od strony północnej, od 2 do 7 km 

od strony południowej i zachodniej oraz ok. 0,5 km od strony wschodniej, stwierdzić należy, że 

realizacja projektowanej funkcji terenu choć będzie oddziaływać na lokalny ekosystem, to 

oddziaływanie to będzie ograniczone, gdyż tereny leśne znajdujące się w bezpośrednim 

sąsiedztwie, mające charakter zwartego i wielkopowierzchniowego kompleksu leśnego, stwarzają 

możliwości siedliskowe również dla zwierząt bytujących na obszarze projektowanej funkcji 

przemysłowo-składowej, zaś część zwierząt w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej 

zaadaptowała się już do nowych warunków siedliskowych. 

Odnotować również należy, że dla terenów projektowanej funkcji przemysłowo-składowej 

uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych w ramach prowadzonej procedury 

zmiany planu, wydaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego decyzją znak ROW-

I.7151.1.1.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. 

Należy również dodać, że wnioskowane grunty leśne nie stanowią lasów ochronnych. Biorąc 

pod uwagę powyższe oraz fakt, że w Gminie Bogoria łączna suma gruntów leśnych wynosi 3 018,2 

ha, wnioskowana powierzchnia stanowi jedynie 1,9% łącznej powierzchni lasów w Gminie; nie 

przewiduje się w związku z tym, aby projektowana zmiana przeznaczenia wiązała się ze 

znaczącymi stratami pod kątem lesistości Gminy. Z kolei naliczone należności, opłaty roczne i 

odszkodowania za wyłączenie wnioskowanych gruntów leśnych z produkcji będą stanowiły 

rekompensatę, która może zostać wykorzystana na zalesienie nowych terenów. 

Poza samą wycinką drzew, realizacja przedsięwzięcia również przyczyni się zniszczenia 

roślinności występującej w poszyciu. W omawianych kompleksach leśnych podczas wizji terenowej 

nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów chronionych, ale ich pojawienie się w 
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przyszłości w drodze naturalnej sukcesji nie jest całkowicie wykluczone, więc przed rozpoczęciem 

prac zaleca się przeprowadzić szczegółową inwentaryzację przyrodniczą, zaś w przypadku 

wystąpienia gatunku chronionego należy go przenieść w inne miejsce. Przeniesienie gatunków 

chronionych powinno być wykonywane przez specjalistę. Dodatkowo, jeżeli Inwestor nie dokona 

przeniesienia potencjalnych gatunków chronionych, zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) zobowiązany jest 

wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania zezwolenia na 

odstępstwo od zakazu w stosunku od dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną. 

 

Oddziaływanie na ptaki 

Realizacja planowej zabudowy produkcyjno-usługowej na istniejących kompleksach leśnych 

będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na gatunki ptaków przebywających na 

przedmiotowym terenie. Będzie ono inne na etapie prac realizacyjnych, a inne na etapie 

użytkowania. Istotnym elementem mogącym mieć negatywny wpływ na ptaki będzie planowana 

wycinka drzew. W jej trakcie może dojść do zniszczenia lub utraty miejsc lęgowych, a w przypadku 

prowadzenia prac w okresie lęgowym również utraty samych lęgów. W związku z tym zaleca się 

prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków. Oprócz bezpośredniego 

oddziaływania w postaci wycinki drzew oraz zajęcia terytorium przez nowe zagospodarowanie, 

ptaki będą również poddane oddziaływaniu pośredniemu jakim będzie emitowany hałas powstały w 

trakcie prac budowlanych. Będzie on czynnikiem płoszącym ptaki zmuszając je do opuszczenia 

swoich kryjówek. Oprócz płoszenia, stres może również powodować spadek jakości lęgów.           

W związku z tym, że okres lęgowy w Polsce jest bardzo długi i obejmuje znaczną część roku, 

możliwe jest, że niezbędne będzie przeprowadzenie wycinki w trakcie lęgowym. W takich 

sytuacjach powinna ona być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym, w którego skład będzie 

zaliczał się specjalista ornitolog, który zdecyduje o właściwych terminach wycinki. 

Etap eksploatacji powstałych obiektów produkcyjnych może wiązać się z oddziaływaniem na 

ptaki wynikającym z przebywania na tym terenie dużej liczby pracowników oraz środków 

transportu. Hałas emitowany przez ludzi będzie stanowił czynnik płoszący ptaki, więc analizowany 

teren stanie się dla nich nie atrakcyjny i będą one instynktownie kierowały się na siedliska 

korzystne dla ich życia i rozwoju. W związku z tym, że przedmiotowy teren stanowi część obszaru 

o znacznie większym zasięgu przestrzennym, charakteryzującym się tożsamymi warunkami 

siedliskowymi, można przyjąć, że ptaki płoszone z terenu inwestycji będą mogły swobodnie 

bytować na terenach sąsiednich. W rejonie omawianego terenu występują zwarte kompleksy 

leśne, które zapewniają odpowiednie schronienie dla ptaków oraz właściwe warunki do życia i 

rozwoju. 

   

Oddziaływanie na ssaki 

Podobnie jak w przypadku ptaków, oddziaływanie na ssaki może wiązać się z: 

 utratą i zniszczeniem potencjalnych miejsc bytowania, 

 płoszeniem. 
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W efekcie prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji zabudowy produkcyjnej zniszczeniu 

ulegną fragmenty kompleksu leśnego oraz na stałe zostanie zajęta pewna część terenu planowana 

pod zainwestowanie. Efektem tego działania będzie zmniejszenie powierzchni dostępnej dla 

swobodnego życia ssaków. Przekształcenie analizowanego terenu może wiązać się z utratą 

terenów, które potencjalnie nadają się jako tereny do życia dla ssaków leśnych.  

Oprócz zajętości terenów, skutkiem realizacji planowanej inwestycji może być płoszenie 

zwierząt w trakcie prac budowlanych oraz w czasie jej użytkowania. Hałas emitowany przez 

pracowników oraz środki transportu będzie elementem stresującym dla ssaków przebywających w 

okolicach inwestycji. Część ssaków będzie w stanie zaadaptować się do nowych warunków, a 

część z nich będzie mogła osiedlić się w ekosystemach leśnych i łąkowych sąsiadujących 

bezpośrednio z terenem inwestycji oraz zapewniających podobne warunki do życia i rozwoju, co 

obszary, z których się przeniosły. 

 

Oddziaływanie na owady oraz płazy 

Oddziaływanie na bezkręgowce będzie związane przede wszystkim z etapem budowy oraz 

pracami przygotowującymi teren pod planowaną inwestycję. W trakcie tych prac małe osobniki 

mogą ulec rozjeżdżeniu przez ciężkie maszyny lub rozdeptaniu przez pracowników. Część z nich 

może również utknąć w wykopach wykonanych pod fundamenty obiektów. 

W związku z tym, że na obszarze kompleksu leśnego nie wyklucza się występowania 

płazów, które w Polskim prawie należą do zwierząt chronionych, zaleca się, aby prace budowlane 

prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym, w którego składzie będzie herpetolog, który określi 

działania minimalizujące oraz chroniące płazy przed ewentualnym utknięciem w wykopach lub 

przed śmiercią. Najczęściej stosowaną metodą są tzw. płotki ochronne uniemożliwiające 

przedostanie się płazów na teren budowy. Płotki takie powinny być wykonane z agrotkaniny i 

pochylone pod kątem kilkudziesięciu stopni, w kierunku występowania płazów, aby uniemożliwić im 

przedostanie się na teren prac. Dodatkowo w trakcie prac zaleca się również inspekcje 

wykonanych dołów pod fundamenty w celu upewnienia się, że żaden osobnik w nich nie utknął np. 

w nocy. Jeżeli powyższe warunki będą spełnione nie należy spodziewać się negatywnego 

oddziaływania na świat płazów i owadów. 

 

Z uwagi na powyższą analizę oraz uwarunkowania przyrodnicze występujące na obszarach 

B32 i B33 można stwierdzić, że straty w lokalnym środowisku będą dosyć znaczące biorąc pod 

uwagę powierzchnię planowanej funkcji przemysłowo-składowej w planie miejscowym. Natomiast 

rozpatrując oddziaływanie w większej skali, np. w odniesieniu do całej populacji gatunków leśnych 

występujących na terenie Gminy, powyższe oddziaływanie nie będzie istotnie zauważalne. 

Z przeprowadzonej na etapie sporządzania niniejszej prognozy wizji terenowej wynika, że na 

terenach B32 i B33 występujące gatunki zwierząt nie należą do gatunków endemicznych, 

zagrożonych lub bardzo rzadkich, lecz są to gatunki typowe dla kompleksów leśnych 

występujących pospolicie w całym regionie. 
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Jak już wcześniej wspomniano, rozwój terenów produkcyjnych będzie wiązał się w pierwszej 

kolejności z wycinką drzew dających schronienie dla zwierząt oraz zapewniających swobodę 

migracji, a następnie z zajęciem ich siedlisk pod nowe obiekty. Należy jednak dodać, że 

prowadzone prace gospodarcze polegające na sukcesywnej wycince drzew na omawianych 

terenach zmusiły już wcześniej zwierzęta do opuszczenia omawianych terenów i poszukiwania 

nowych miejsc bytowania, dlatego obecnie omawiany teren charakteryzuje się niezbyt liczną 

populacją zwierząt. W związku z tym, że proces zainwestowania terenów B32 i B33 będzie 

odbywał się sukcesywnie, występujące tutaj gatunki zwierząt, które w wyniku zajętości terenu 

przez nowe obiekty utracą swoje siedliska, będą miały czas, aby przenieść się na sąsiadujące 

tereny leśne, gdzie znajdą nowe miejsca bytowania charakteryzujące się podobnymi warunkami 

siedliskowymi. W celu zapewnienia zwierzętom możliwości przemieszczania się należy wycinkę 

prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem hibernacji zwierząt. Hałas oraz 

pracujący ludzie przepłoszą zwierzęta, zmuszając je do opuszczenia dotychczas zajmowanych 

siedlisk. Mając to na uwadze, oraz zakładając, że prace inwestycyjne prowadzone będą poza 

okresem lęgowym (jesień, zima), zaś przed rozpoczęciem prac przeprowadzona zostanie 

inwentaryzacja przyrodnicza, nie przewiduje się, aby doszło do zabicia zwierząt, w tym gatunków 

chronionych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2183 z późń. zm.). 

 

Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, które są 

wywołane hałasem pochodzącym ze źródeł znajdujących się w środowisku, określanych za 

pomocą odpowiednich wskaźników akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni. Na 

klimat akustyczny środowiska wpływa przede wszystkim hałas komunikacyjny, przemysłowy i 

komunalny. 

  Z uwagi na to, że nadmierny hałas uznawany jest nie tylko za element zanieczyszczający 

środowisko, ale również szkodliwy dla ludzi, w Polsce zostały określone jego dopuszczalne normy. 

Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 112). Określone 

progi poziomu hałasu są różne w zależności od przeznaczenia terenu, i tak najbardziej restrykcyjne 

normy przyjęto dla obiektów mieszkaniowych, szpitali oraz ośrodków uzdrowiskowych.  

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, 

usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych 

dróg będzie wiązało się z emisją hałasu, której źródłem będą pojazdy oraz maszyny wykorzystane 

w trakcie budowy, a także pracujący ludzie. Emitowany hałas będzie miał charakter 

niezorganizowany, a jego zasięg będzie zależny od rodzaju wykorzystanych maszyn. Przykładowo 

- moc akustyczna koparki wynosi ok. 108 dB, traktora ok. 100 dB, a spawarki ok. 97 dB. Przy 

założeniu, że prace budowlane byłyby prowadzone w ciągu dnia, hałas emitowany nie będzie 

uciążliwy gdyż będzie wpisywał się w tło akustyczne, na które składa się zarówno hałas ze 
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środków transportu, prac gospodarczych jak i wszelkich prac wykonywanych przez okolicznych 

mieszkańców. 

Na etapie użytkowania nowych obiektów również przewiduje się emisję hałasu. Jej źródłem 

będą sami ludzie oraz wszelkie prace gospodarcze przez nich wykonywane w ramach posesji. Nie 

przewiduje się jednak, aby poziom emitowanego hałasu przekraczał dopuszczalne normy 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

Na obszarze nr B32 oraz B33 w Bogorii planuje się rozwój obiektów produkcyjnych, 

magazynowych oraz składów, w związku z tym, na etapie ich funkcjonowania przewiduje się 

emisję hałasu, a jego wielkość będzie zależna od rodzaju prowadzonej działalności. 

Omawiane tereny produkcyjne mają stanowić rezerwę terenu dla potencjalnych 

przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć swoją działalność na ternie Gminy Bogoria. Analizując 

zapisy ustaleń projektu planu przewiduje się, że w ramach powyższego terenu mogą rozwijać się 

wielkopowierzchniowe zakłady produkcyjne lub magazyny. Powstanie na omawianym terenie 

powyższych obiektów może wiązać się z emisją hałasu, którego źródłem mogą być zarówno 

procesy produkcyjne jak i środki transportu. Wielkość hałasu emitowanego będzie zależna od 

stosowanej technologii produkcji natomiast hałas komunikacyjny będzie zależny od natężenia 

ruchu oraz rodzaju stosowanych pojazdów. Z uwagi na charakter powyższego terenu można 

założyć, że będą to głównie pojazdy ciężarowe. Dodatkowym źródłem hałasu mogą być prace 

związane z wyładunkiem lub załadunkiem towaru, jeżeli zakład będzie takich czynności wymagał. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej terenów sąsiadujących z planowanymi 

terenami P w zapisach obowiązującego planu, które będą nadal obowiązywać wprowadzono 

następujące ustalenie: 

§ 16. Na podstawie przepisów odrębnych, dla potrzeb ochrony przed hałasem, przyjmuje się 

następujące zasady przyporządkowania terenów wyznaczonych w planie: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1.U dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży,  

2) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 8.U wskazuje się dopuszczalny poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów pod szpitale i domy opieki społecznej,  

3) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem TL wskazuje się dopuszczalny poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  

3a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami EW, E nie ustala się ochrony przed 

hałasem,  

4) dla pozostałych terenów, niewymienionych w pkt 1, 2, 3 i 3a wskazuje się dopuszczalny poziom 

hałasu w środowisku jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami 

rzemieślniczymi 

W celu rozróżnienia dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy zagrodowej oraz 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zapisach zmiany planu wprowadzono w § 16 punkt 5 i 

punkt 6 o treści: 
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 5) dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN.14a, 1.MN.18, 1.MN.19, 1.MN.20, 1.MN.21, 

2.MN.8a, 2.MN.16a, 2.MN.17a, 2.MN.21, 2.MN.22, 2.MN.23, 2.MN.24, 2.MN.25, 2.MN.26, 

3.MN.3a, 3.MN.4a, 3.MN.5a, 3.MN.6a, 3.MN.7a, 3.MN.8a, 3.MN.9a, 3.MN.10a, 3.MN.11a, 

3.MN.12a, 3.MN.13a, 3.MN.14a, 3.MN.15a, 3.MN.16a, 3.MN.17a, 3.MN.18a, 3.MN.19a, 

3.MN.20a, 3.MN.21, 3.MN.22, 3.MN.23, 3.MN.24, 3.MN.25, 3.MN.26, 3.MN.27, 3.MN.28, 

3.MN.29, 3.MN.30, 3.MN.31, 3.MN.32, MW.2 wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową; 

 6) dla terenów oznaczonych symbolami 4.RM.4, 4.RM.5, 4.RM.6, 4.RM.7, 4.RM.8, 4.RM.9, 

4.RM.10, 4.RM.11, 4.RM.12, 4.RM.13, 4.RM.14, 4.RM.15, 4.RM.16, 4.RM.17, 4.RM.18, 

4.RM.19, 4.RM.20, 4.RM.22, 4.RM.23, 4.RM.24, 4.RM.25, 4.RM.26, 4.RM.27, 4.RM.28, 

4.RM.29, 4.RM.30, 4.RM.31, 4.RM.32, 4.RM.33, 4.RM.34, 4.RM.35, 4.RM.36, 4.RM.37, 

4.RM.38, 4.RM.39, 4.RM.40, 4.RM.41, 4.RM.42, 4.RM.43, 4.RM.44, 4.RM.45, 4.RM.46, 

4.RM.47, 4.RM.48, 4.RM.49, 4.RM.50, 4.RM.51, 4.RM.52, 4.RM.53, 4.RM.54, 4.RM.55, 

4.RM.56, 4.RM.57, 4.RM.58, 4.RM.59, 4.RM.60, 4.RM.61, 4.RM.62, 4.RM.63, 4.RM.64, 

4.RM.65, 4.RM.66 wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów 

pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. 

Powyższe zapisy nakazują zachowanie dopuszczalnych norm hałasu emitowanego do 

środowiska, więc zgodnie z tym zapisem Inwestorzy będą zobowiązani do zachowania 

obowiązujących standardów ochrony akustycznej, wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.  

Należy również podkreślić, że w ustaleniach projektu V zmiany planu – Etap I uszczuplono 

zakres możliwych inwestycji, które będą mogły być realizowane na terenach B32 i B33 w Bogorii 

poprzez wprowadzenie w § 74 ustępu 2a o treści: „W granicach terenów 1.P.1a, 1.P.2a wyklucza 

się lokalizację: 

1) przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze; 

2) obiektów i instalacji do wytwarzania, przetwarzania bądź składowania odpadów oraz paliw 

płynnych; 

3) obiektów i instalacji odzysku, unieszkodliwiania bądź utylizacji odpadów; 

4) składowisk odpadów; 

5) obiektów oraz zakładów hodowli i uboju zwierząt; 

6) obiektów, instalacji i zakładów przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego oraz 

zwierzęcego. 

Z powyższego zapisu wynika, że na omawianych terenach przeznaczonych pod zabudowę 

produkcyjno-usługową nie będą mogły być lokalizowane przedsięwzięcia mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, a wśród przedsięwzięć potencjalnie znacząco 

oddziałujących na środowisko wykluczono te, które mogą wiązać się z największymi 

uciążliwościami zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i ludzi poprzez emisją substancji 

odorowych do powietrza lub znaczącego hałasu. Odnosząc się do zapisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) oraz biorąc pod uwagę powyższe zapisy i przeznaczenie 

obszaru B32 i B33 w planie miejscowym można zakładać, że na omawianym obszarze mogą w 

przyszłości zostać zrealizowane następujące przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, mianowicie: 

 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, 

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na 

obszarach innych niż wymienione w lit. a. (§ 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko), przy czym w ramach V zmiany planu – Etap I nie jest możliwa realizacja 

systemów fotowoltaicznych w związku z brakiem ustaleń w projekcie planu w analizowanym 

zakresie;   

 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 

twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi 

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (§ 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), 

W związku z powyższym w rozdziale 9.2. niniejszej Prognozy, dotyczącym wpływu na 

zdrowie ludzi postarano się przeanalizować wpływ powyższych inwestycji. Należy również dodać, 

że w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, w 

trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w Karcie informacyjnej lub 

Raporcie powinno być przeprowadzone modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu i powinny być 

zaproponowane takie środki minimalizujące, aby powyższy nakaz zawarty w projekcie 

miejscowego planu oraz obowiązujące normy wynikające z przepisów odrębnych były zachowane. 

Oprócz powyższych zapisów w obowiązującym planie, również położenie planowanych 

terenów P w otoczeniu otwartych terenów rolnych oraz lasów będzie stanowiło naturalne 

ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu. 

 

Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Kolejnym elementem wpływającym na jakość środowiska jest promieniowanie 

elektromagnetyczne. Jest ono zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku. Powyższe 

zjawisko może mieć właściwości jonizujące lub niejonizujące i pochodzić ze źródeł naturalnych 

(procesy i zjawiska występujące w kosmosie) oraz sztucznych (wszelkie urządzenia elektryczne). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska podaje, że pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, 

magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300GHz (promieniowanie 

niejonizujące). Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są wprowadzone przez 

człowieka sztuczne emitory, takie jak napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje telewizyjne i 

radiowe, stacje telefonii komórkowej, stacje transformatorowe oraz sprzęt gospodarstwa 

domowego. Z związku z tym, że obserwuje się gwałtowny rozwój usług telekomunikacji, 
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promieniowanie niejonizujące jest uważane obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń 

środowiska, które wpływa niekorzystnie nie tylko na warunki bytowe człowieka, ale również na 

przebieg procesów życiowych. Jest ono na tyle niebezpieczne, że jego wpływ na organizm 

człowieka oraz na świat roślin nie jest w 100% rozpoznany. 

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach prowadzi okresowe badania 

poziomów pól elektromagnetycznych. Powyższe badania zostały przeprowadzone zgodnie z 

aktualnym na dzień sporządzenia badań rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 

2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Monitoring został 

wykonany w roku 2019 na terenie Bogorii w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym przy 

ul. Staszowskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) dopuszczalna 

wartość składowej elektrycznej pola w miejscach dostępnych dla ludzi wynosi 7V/m dla 

częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz oraz dla częstotliwości od 300 MHz do 300GHz. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że w Bogorii dopuszczalne normy pól elektrycznych nie zostały 

przekroczone. Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych 

promieniowania elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz, 

utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły <0,1 V/m. Z uwagi na powyższe można stwierdzić, 

że na obszarze Bogorii wartość promieniowania elektromagnetyczne utrzymuje się na bardzo 

niskim poziomie.  

Powyższe badania oraz wyniki monitoringu odnoszą się do nieobowiązującego już 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003, poz. 1883). Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 2448), zgodnie z którym nastąpiła zmiana wartości dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z poniższa tabelą.  

 

Tabela.7. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności - obowiązujące od roku 

2020 (źródło: Dz. U. 2019 poz. 2448) 

 

Parametr fizyczny Składowa 

elektryczna 

E (V/m) 

Skłądowa 

megentyczna 

H (A/m) 

Gęstośc mocy 

S (W/m2) 
Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

Lp. 1 2 3 4 

1 0Hz 10000 2500 ND 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND 
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4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND 

5 od 1 kHz do 3 kHz 250/f 5 ND 

6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND 

7 
od 0,15 MHz do 1 

MHz 
87 0,73/f ND 

8 od 1 MHz do 10 MHz 87/f0,5 0,73/f ND 

9 
od 10 MHz do 400 

MHz 
28 0,073 2 

10 
od 400 MHz do 2000 

MHz 
1,375 x f0,5 0,0037xf0,5 f/200 

11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 

 

Odnosząc wyniki pomiarów do obowiązującego Rozporządzenia, można stwierdzić, że 

dopuszczalne normy w środowisku również nie zostały przekroczone. 

Podczas budowy nowych obiektów budowlanych wykorzystany będzie szereg pojazdów oraz 

maszyn, których silniki mogą być emitorami promieniowania. Dodatkowo stosowane będą różnego 

typu urządzenia elektryczne, które również są potencjalnymi emitorami szkodliwego 

promieniowania. Należy jednak dodać, że zasilane one będą z przenośnych agregatów 

prądotwórczych lub z dostępnych sieci i będą pracowały na niskim napięciu zasilania tzn. 220 V lub 

400 V, podobnie jak maszyny użytku domowego, więc emisja pola elektromagnetycznego nie 

będzie powodować zagrożenia.  

Natomiast eksploatacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

zagrodowej, usługowej, produkcyjnej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz 

nowych dróg może być związana z pojawieniem się na obszarach objętych zmianą planu sieci 

infrastruktury technicznej oraz mediów takich jak oświetlenie, telefonia, internet itp., które są 

niezbędne do właściwego funkcjonowania w nowych obiektach, a stanowią potencjalne źródła 

szkodliwego promieniowania. Im więcej urządzeń elektrycznych wykorzystywanych będzie w 

nowych obiektach tym będzie większa ilość emitowanego promieniowania, stąd można stwierdzić, 

że będzie ona silnie uzależniona od stopy życiowej mieszkańców. Jednak rozpatrując wyniki 

monitoringu promieniowania elektromagnetycznego można stwierdzić, że dopuszczalne normy nie 

zostaną przekroczone tym bardziej, że część obiektów będzie zasilana z sieci już istniejących.  

Należy również dodać, że skoro obecnie na terenie Bogorii, w której funkcjonuje wiele innych 

emitorów promieniowania nie zostały przekroczone dopuszczalne normy (badania GIOŚ wykazały, 

że natężenie pola elektrycznego wynosiło średnio <0,1 V/m, co stanowi zaledwie 1,4% 

dopuszczalnej wartości) to planowane zagospodarowanie nie przyczyni się również do ich 

przekroczenia. 

 

Ryzyko powstawania poważnych awarii 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 

1396 z późń. zm.) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 
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lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w 

których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 

opóźnieniem. Analizując ryzyko powstania poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

zagrodowej, usługowej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych dróg 

można stwierdzić, że nie będzie ono występowało. 

Natomiast w przypadku obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych na obszarze 

B32 i B33 w Bogorii, ryzyko powstania poważnych awarii może być większe. W związku z tym, że 

projekt V zmiany planu – Etap I jedynie wyznacza pewne ramy w zagospodarowaniu, a dokładny 

rodzaj przedsięwzięcia będzie znany dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, na 

etapie niniejszej Prognozy trudne jest określenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. Jeżeli w 

przyszłości miałby tu powstać zakład produkcyjny, który może wiązać się z negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko, to ryzyko powstania poważnych awarii powinno być dokładnie 

przeanalizowane np. w Raporcie lub Karcie informacyjnej opracowanej na etapie uzyskiwania 

decyzji środowiskowej. Należy jednak dodać, że przy obecnym zaawansowaniu technologicznym 

oraz stanie obecnej wiedzy znaczącą część ryzyka wystąpienia poważnych awarii można 

zminimalizować przestrzegając przepisów BHP w zakładach oraz stosując się do instrukcji 

obowiązujących na terenie zakładu. 

 

9.2. Wpływ na zdrowie ludzi 
 

Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, 

usługowej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych dróg nie powinna wiązać się z negatywnym 

oddziaływaniem na zdrowie ludzi. Pomimo faktu, że część nowych obiektów powstanie w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zamieszkanych, uciążliwości związane z etapem prac 

(emisja hałasu, transport materiałów) nie powinny być uciążliwe dla ludzi. Również hałas 

emitowany przy nowo powstałych obiektach nie będzie znacząco odbiegać od wielkości hałasu 

emitowanego przez prace gospodarcze prowadzone w ramach istniejącej zabudowy. Dodatkowo 

prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, a emitowany hałas będzie krótkotrwały i 

całkowicie ustanie po zakończeniu prac budowlanych. 

Należy również zauważyć, że w zagospodarowaniu Gminy Bogoria zauważalne jest 

współistnienie zabudowy o różnych przeznaczeniach w bliskim sąsiedztwie ze sobą, więc 

pojawienie się nowych inwestycji o podobnych funkcjach nie będzie odbiegało znacząco od 

istniejącego zagospodarowania, a ich oddziaływanie na etapie funkcjonowania będzie wpisywało 

się w obecny stan środowiska.    

Etap realizacji planowanej zabudowy produkcyjnej, usługowej oraz magazynowej na 

obszarze nr B32 i B33 w Bogorii będzie wiązał się przede wszystkim z uciążliwościami 

wynikającymi z emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza głównie ze środków 

transportu. Podobne oddziaływanie będzie miało również miejsce na etapie funkcjonowania 
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przyszłych obiektów w ramach planowanych terenów P. Analizując ich położenie względem 

przyszłych oraz istniejących obiektów chronionych akustycznie, można stwierdzić następujące: 

 do obiektów chronionych akustycznie położonych najbliżej terenów P należą obiekty 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w następujących 

odległościach: 

 340 metrów na północny-wschód od północno-wschodniej granicy obszaru B32 oraz 380 

metrów od północnej granicy obszaru B33, 

 270 metrów na południowy-wschód od wschodniej granicy obszaru B33, 

 340 metrów na południe od południowej granicy obszaru B32 oraz 350 metrów od 

południowej granicy B33, 

 najbliższy teren przeznaczony w projekcie planu pod tereny chronione akustycznie 

zlokalizowany jest w odległości 235 metrów na południe od południowej granicy obszaru B32 

oraz 295 metrów od południowej granicy obszaru B33. 

 planowana zabudowa produkcyjno-składowa otoczona jest zwartym i 

wielkopowierzchniowym kompleksem drzewostanów, 

 od zachodu teren planowanej zabudowy produkcyjno-składowej graniczy z 

niezainwestowanym, otwartym terenem rolniczym oraz zadrzewieniami. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112) dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od obiektów i działalności 

będących źródłem hałasu są następujące: 

 LDWN – 50 dB w dzień 

 LN – 40 dB w nocy. 

Na obecnym etapie prac trudno jest dokładnie sprecyzować jaki rodzaj działalności 

powstanie w przyszłości w ramach projektowanych terenów P, więc trudno jest na etapie niniejszej 

Prognozy oszacować i dokładnie określić zasięg oraz wielkość emitowanego hałasu. Biorąc pod 

uwagę charakter planowanego przeznaczenia terenu, można stwierdzić, że głównymi emitorami 

hałasu na terenie projektowanej terenów P będą pojazdy ciężarowe prowadzące obsługę 

komunikacyjną. Z dostępnych materiałów wynika, że średnia moc akustyczna pojazdu ciężarowego 

wynosi około 80 db, a teoretyczny spadek poziomu hałasu do 50 dB od źródła punktowego w 

postaci pojazdu ciężarowego na otwartym terenie następuje w odległości około 50 metrów, więc 

biorąc pod uwagę odległość obszarów chronionych akustycznie można stwierdzić, że na 

omawianych terenach emitowany hałas nie będzie uciążliwy. Należy również dodać, że teren 

planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej otoczony jest terenem zadrzewionym oraz lasem, 

cechującymi się bardzo dobrą propagacją hałasu. Powyższa analiza stanowi jedynie próbę 

określenia możliwego oddziaływania emitowanego hałasu na obszary chronione akustycznie, i jest 

obarczona błędem z uwagi na brak podstawowych danych wyjściowych. W związku z powyższym 

dopiero na dalszym etapie prac projektowych, kiedy będzie znany rodzaj planowanej inwestycji, 
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możliwe będzie wykonanie dokładnych analiz oraz obliczeń propagacji hałasu. Powinny one być 

wykonane na etapie uzyskiwania Decyzji środowiskowej, a dokładniej powinny zostać zawarte w 

opracowywanym Raporcie lub Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia wraz z dokładnymi mapami 

obrazującymi model rozprzestrzeniania się hałasu oraz innych zanieczyszczeń. Inwestorzy w 

powyższych dokumentach będą zobowiązani wykazać, że ich inwestycje będą zgodne z nakazami 

zachowania dopuszczalnych norm hałasu wynikających z ustaleń obowiązującego planu 

miejscowego oraz, że realizowane inwestycje będą zachowywały wszelkie normy jakości 

środowiska, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Położenie najbliższych obszarów chronionych akustycznie (wypełnienie na czerwono) względem projektowanych 

terenów zabudowy produkcyjno-usługowej na terenie B32 i B33 w Bogorii 

 

W przypadku ewentualnych przekroczeń hałasu na terenach chronionych akustycznie można 

zastosować następujące działania minimalizujące emisje hałasu: 

1. na etapie realizacji planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej: 

 stosować pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach akustycznych, 

 prowadzenie prac w ciągu dnia, 
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 ograniczyć do minimum czas pracy maszyn o wysokich mocach akustycznych, 

 zastosować tymczasowe ekrany akustyczne, 

2. na etapie funkcjonowania planowanej zabudowy produkcyjno-usługowej: 

 stosować do rozładowania towarów pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach 

akustycznych, 

 prowadzenie procesów produkcyjnych, które mogą emitować hałas, w budynkach 

zaopatrzonych w dźwiękoszczelne ściany, 

 wykonanie dróg, dojazdów i parkingów z wykorzystaniem cichych nawierzchni, 

 zastosować ekrany akustyczne. 

 

9.3. Wpływ realizacji projektu V zmiany planu – Etap I na obszary chronione w tym 
Natura 2000 
 

Jak już wcześniej wspomniano w niniejszej Prognozie, 

 wszystkie obszary w obrębach Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Miłoszowice, 

Mała Wieś, Pęcławice Górne, 

 całe obszary od K1 do K13, oraz obszar K16 i K17 w Kiełczynie, 

 całe obszary od B1 do B10, od B12 do B15, B19 Bogorii,   

 cały obszar KoP1 w Kolonii Pęcławice, 

 cały obszar KP4 w Kolonii Pęcławskiej. 

zlokalizowane są w obrębie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

funkcjonującego obecnie na mocy Uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3316). Z 

powyższej uchwały wynika, że na terenie Jeleniewsko-Staszowskiego OChK zakazuje się: 

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 - obszary objęte projektem V zmiany planu – Etap I obejmują głównie tereny 

rolnicze oraz tereny już częściowo zainwestowane, gdzie dominuje pospolita roślinność 

(segatalna, ruderalna, agrocenozy) oraz pospolite gatunki zwierząt, które towarzyszą 

osiedlom ludzkim oraz żyją na otwartych terenach rolniczych. W związku z powyższym 

realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I może prowadzić do naruszenia powyższego 

zakazu. Mając jednak na uwadze, że: 

 przedmiotowy projekt planu dotyczy punktowych zmian terenów o nieznacznych 

powierzchniach, częściowo już zainwestowanych bądź zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszarów zabudowanych oraz dróg, gdzie warunki do życia zwierząt zostały już 

znacznie ograniczone, 

 obszary objęte zmianą planu położone są w otoczeniu licznych terenów zadrzewionych, lasów 

oraz otwartych terenów rolniczych, charakteryzujących się tożsamymi warunkami 
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siedliskowymi, umożliwiającymi zwierzętom przebywającym na obszarach opracowania 

migrację na okoliczne tereny, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe 

warunki do życia i rozwoju, 

nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I wiązała się ze znaczącym 

negatywnym wpływem na ochronę przyrody. W związku z tym, w ramach powyższego zakazu 

będzie możliwe skorzystanie z odstępstwa, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 ww uchwały. 

 

Należy również dodać, że zinwentaryzowanie na obszarach opracowania gatunków chronionych 

nie wyklucza możliwości rozwoju zainwestowania, ponieważ w takim przypadku, zgodnie z art. 56 

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098) 

Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu w stosunku do dziko występujących roślin i 

grzybów, a uzyskanie takiego odstępstwa umożliwi przystąpienie do realizacji inwestycji. Innym 

rozwiązaniem minimalizującym może być przeniesienie chronionych gatunków poza rejon 

prowadzonych prac lub całej inwestycji.  

 

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 - wśród obszarów objętych V zmianą planu – Etap I oraz położonych w 

obrębie Jeleniowsko-Staszowskiego OChK występują tereny, które obecnie są porośnięte 

zadrzewieniami oraz zakrzewieniami śródpolnymi. Zgodnie z §4 ust. 2 uchwały Nr 

XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zakazy wymienione w ust. 1 nie 

dotyczą: 

 terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

 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; 

 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; 

 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. 
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Przechodząc do przedmiotowej analizy, należy odnotować, że zadrzewienia śródpolne to 

zadrzewienia znajdujące się wśród pól (por. np. W. Radecki, Zadrzewienia śródpolne, "Aura" 2004 

r., nr 11 (4), s. 36; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2016 r., II OSK 

2632/14, CBOSA), przy czym wskazać należy, że ustawa o ochronie przyrody nie definiuje pojęcia 

"pole", dlatego też należy odwołać się do potocznego rozumienia tego terminu, zgodnie z którym 

pole to obszar ziemi przeznaczony i nadający się do uprawny (zob. Słownik języka polskiego, pod 

red. M. Szymczaka, Warszawa 2002, tom III, s. 744). Mając na uwadze poczynione wyżej uwagi, 

poniżej dokonano analizy w zakresie: 

 oceny czy w wyniku realizacji ustaleń planu dojdzie do naruszenia ww zakazu, 

 oceny czy istnieje możliwość zastosowania odstępstwa od zakazu mając na uwadze skalę 

przekształceń terenu oraz istniejące na terenie uwarunkowania. 

Analizując istniejące zagospodarowanie obszarów objętych zmianą planu – Etap I, można 

stwierdzić, że wśród nich występują tereny zadrzewione, co do których może dojść do naruszenia 

zakazu likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, mianowicie: 

 teren K12 w Kiełczynie stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty zadrzewieniami 

rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania gospodarki rolnej. 

Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod zabudowę usługową o 

charakterze punktowym, graniczy bezpośrednio z terenem zabudowanym oraz drogą 

publiczną, natomiast w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bogoria Nr V/23/07 z dnia 30 stycznia 

2007 r., przeznaczony był pod zabudowę zagrodową. Zadrzewienia porastające omawiany 

teren nie wchodzą w skład większych kompleksów leśnych. Na omawianym terenie 

powierzchnia zadrzewień wynosi około 32 a, co stanowi 0,01% powierzchni gruntów leśnych 

na obszarze Gminy. Należy również dodać, że w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

opracowania występują liczne obszary zadrzewione, które charakteryzują się tożsamymi 

warunkami siedliskowymi oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, 

więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, przebywające 

tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich, 

które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i rozwoju;   

 teren K17 w Kiełczynie stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty zadrzewieniami 

rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania gospodarki rolnej. 

Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną o charakterze punktowym, graniczy bezpośrednio z drogą 

publiczną. Zadrzewienia porastające omawiany teren nie wchodzą w skład większych 

kompleksów leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia zadrzewień wynosi około 2,3 a, co 

stanowi 0,0007% powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. Należy również dodać, że 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania występują liczne obszary zadrzewione, 

które charakteryzują się tożsamymi warunkami siedliskowymi oraz podobnym składem 

gatunkowym i wiekowym drzewostanu, więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień 

pod nowe zainwestowanie, przebywające tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie 
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funkcjonować na terenach sąsiednich, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz 

właściwe warunki do życia i rozwoju;   

 teren K11 w Kiełczynie stanowi obecnie teren w większej części niezainwestowany, pokryty 

niewielkimi skupiskami zadrzewień rozwijających się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na 

skutek zaniechania gospodarki rolnej. Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze punktowym, 

natomiast w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bogoria Nr V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., 

przeznaczony był w części pod zabudowę usługową. Obszar graniczy bezpośrednio z 

terenem zabudowanym oraz drogą publiczną. Zadrzewienia porastające omawiany teren nie 

wchodzą w skład większych kompleksów leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia 

zadrzewień wynosi około 2,2 a, co stanowi 0,0007% powierzchni gruntów leśnych na 

obszarze Gminy. Należy również dodać, że w sąsiedztwie terenu opracowania, dokładniej na 

południowy-zachód w odległości około 100 metrów występują liczne obszary zadrzewione i 

niewielkie kompleksy leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami siedliskowymi 

oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, więc w wyniku zajęcia 

niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, przebywające tutaj zwierzęta, w tym 

ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich, które zapewnią im 

odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i rozwoju;  

 teren K1 w Kiełczynie stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty zadrzewieniami 

rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania gospodarki rolnej. 

Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod zabudowę zagrodową o 

charakterze punktowym, graniczy bezpośrednio z terenem zabudowanym i stanowi część 

istniejącego siedliska rolniczego. Zadrzewienia porastające omawiany teren nie wchodzą w 

skład większych kompleksów leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia zadrzewień 

wynosi około 1,5 a, co stanowi 0,0004% powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. 

Należy również dodać, że w sąsiedztwie terenu opracowania, dokładniej na wschód w 

odległości około 80 metrów występują liczne obszary zadrzewione i niewielkie kompleksy 

leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami siedliskowymi oraz podobnym składem 

gatunkowym i wiekowym drzewostanu, więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień 

pod nowe zainwestowanie, przebywające tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie 

funkcjonować na terenach sąsiednich, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz 

właściwe warunki do życia i rozwoju;  

 teren K2 w Kiełczynie stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty zadrzewieniami 

rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania gospodarki rolnej. 

Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod zabudowę zagrodową o 

charakterze punktowym. Jest to teren zlokalizowany poza obszarem zabudowanym, ale 

stanowiący część dawnego siedliska rolniczego. Zadrzewienia porastające omawiany teren 

nie wchodzą w skład większych kompleksów leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia 

zadrzewień wynosi około 13,7 a, co stanowi 0,004% powierzchni gruntów leśnych na 
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obszarze Gminy. Należy również dodać, że w sąsiedztwie terenu opracowania, dokładniej na 

wschód i północny-wschód w odległości około 20 metrów występują liczne obszary 

zadrzewione i niewielkie kompleksy leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami 

siedliskowymi oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, więc w wyniku 

zajęcia niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, przebywające tutaj 

zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich, które 

zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i rozwoju;   

 teren Wo2 w Woli Kiełczyńskiej stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty 

zadrzewieniami rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania 

gospodarki rolnej. Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze punktowym. Jest to teren 

zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zabudowanego oraz drogi publicznej. 

Zadrzewienia porastające omawiany teren nie wchodzą w skład większych kompleksów 

leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia zadrzewień wynosi około 1 a, co stanowi 

0,0003% powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. Należy również dodać, że w 

sąsiedztwie terenu opracowania, dokładniej na południe w odległości około 300 metrów 

występują liczne obszary zadrzewione i niewielkie kompleksy leśne, które charakteryzują się 

tożsamymi warunkami siedliskowymi oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym 

drzewostanu, więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, 

przebywające tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach 

sąsiednich, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i 

rozwoju; 

 teren Mi5 w Miłoszowicach stanowi obecnie teren niezabudowany, pokryty zadrzewieniami 

rozwijającymi się tutaj w drodze naturalnej sukcesji na skutek zaniechania gospodarki rolnej. 

Omawiany obszar w zmianie planu – Etap I został przeznaczony pod zabudowę zagrodową o 

charakterze punktowym. Jest to teren zlokalizowany w sąsiedztwie obszaru zabudowanego 

oraz drogi publicznej. Zadrzewienia porastające omawiany teren nie wchodzą w skład 

większych kompleksów leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia zadrzewień wynosi 

około 1 a, co stanowi 0,0003% powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. Należy 

również dodać, że w sąsiedztwie terenu opracowania występują liczne obszary zadrzewione i 

niewielkie kompleksy leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami siedliskowymi 

oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, więc w wyniku zajęcia 

niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, przebywające tutaj zwierzęta, w tym 

ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich, które zapewnią im 

odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i rozwoju;  

 teren B2 w Bogorii stanowi obecnie teren w częściowo zainwestowany, zlokalizowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zabudowanego pokryty niewielkim skupiskiem zadrzewień 

rozwijających się tutaj w drodze naturalnej sukcesji. Omawiany teren objęty jest miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bogoria Nr 

V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., dla którego przeprowadzona ocena oddziaływania na 
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środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody J-SOCHK. 

Ustalenia projektu zmiany planu – Etap I w stosunku do analizowanego terenu nie zmieniają 

określonych warunków zabudowy, które są tożsame. W związku z powyższym istnieje 

możliwość zastosowania odstępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały. 

Zadrzewienia porastające omawiany teren nie wchodzą w skład większych kompleksów 

leśnych. Na omawianym terenie powierzchnia zadrzewień wynosi około 24,2 a, co stanowi 

0,008% powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. Należy również dodać, że w 

sąsiedztwie terenu opracowania, występują liczne obszary zadrzewione i niewielkie 

kompleksy leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami siedliskowymi oraz 

podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, co zadrzewienia na obszarze B2, 

więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień pod nowe zainwestowanie, przebywające 

tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich, 

które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe warunki do życia i rozwoju;   

 teren B1 w Bogorii stanowi obecnie teren częściowo zainwestowany, zlokalizowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zabudowanego pokryty niewielkim skupiskiem zadrzewień 

rozwijających się tutaj w drodze naturalnej sukcesji. Omawiany teren objęty jest miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bogoria Nr 

V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., dla którego przeprowadzona ocena oddziaływania na 

środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody J-SOCHK. 

Ustalenia projektu zmiany planu – Etap I w stosunku do analizowanego terenu nie zmieniają 

określonych warunków zabudowy, które są tożsame. W związku z powyższym istnieje 

możliwość zastosowania odstępstwa, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1 uchwały. Zadrzewienia 

porastające omawiany teren nie wchodzą w skład większych kompleksów leśnych. Na 

omawianym terenie powierzchnia zadrzewień wynosi około 9,7 a, co stanowi 0,003% 

powierzchni gruntów leśnych na obszarze Gminy. Należy również dodać, że w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu opracowania, przy jego wschodniej granicy występują liczne obszary 

zadrzewione i niewielkie kompleksy leśne, które charakteryzują się tożsamymi warunkami 

siedliskowymi oraz podobnym składem gatunkowym i wiekowym drzewostanu, co 

zadrzewienia na obszarze B1, więc w wyniku zajęcia niewielkiej części zadrzewień pod nowe 

zainwestowanie, przebywające tutaj zwierzęta, w tym ptaki, będą mogły swobodnie 

funkcjonować na terenach sąsiednich, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz 

właściwe warunki do życia i rozwoju. 

Łączna powierzchnia ww terenów zadrzewień obejmuje 86,6 a, co stanowi 0,03% 

powierzchni wszystkich gruntów leśnych na obszarze gminy Bogoria. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz ogólnodostępnych materiałów, w tym 

aktualnych ortofotomap można założyć, że powierzchnia śródpolnych zadrzewień, powstałych 

najczęściej w wyniku naturalnych procesów samozalesień, będących efektem zaprzestania 

działalności rolniczej, znajdujących się w granicach J-SOChK wynosi (szacunkowo) ok. 320 ha. 

Uwzględniając tę szacunkową wartość oraz powierzchnię wszystkich gruntów leśnych na obszarze 

gminy, powierzchnia terenów zadrzewień możliwych do likwidacji w związku z realizacją ustaleń 
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projektu zmiany planu – Etap I, stanowi 0,03% powierzchni gruntów leśnych i zadrzewionych na 

obszarze gminy Bogoria oraz 0,27% szacunkowej powierzchni istniejących zadrzewień. 

 

W odniesieniu do zakazu likwidacji zadrzewień nadwodnych i przydrożnych wskazać należy, 

że mając na uwadze obowiązujące postanowienia planu gminy Bogoria, zgodnie z którymi: 

„Obowiązuje zakaz likwidacji (…) przydrożnych i nadwodnych zadrzewień, jeśli nie wynika to z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych”, nie 

prognozuje się naruszenia ww zakazu.  

 

W związku z powyższym oraz mając na względzie: 

 istniejące uwarunkowania przyrodnicze ww terenów,  

 nieznaczny areał powierzchni zadrzewień ww terenów w odniesieniu do powierzchni 

wszystkich gruntów leśnych oraz zadrzewionych na obszarze gminy Bogoria, 

 punktowy charakter przekształceń terytorialnych ww obszarów, 

 projektowane przeznaczenie terenów w projektach zmiany planów, gdzie zdecydowaną 

większość stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej o założonym wskaźniku powierzchni 

biologicznie czynnej na poziomie min. 30%, tj. korelującym ze wskaźnikiem określonym ww 

uchwałą dla możliwości bezwarunkowego zastosowania odstępstwa dla zabudowy 

mieszkaniowej realizowanej w drodze decyzji o warunkach zabudowy, 

 lokalizację zdecydowanej większości ww obszarów funkcjonalnych w obrębie istniejących 

obszarów zabudowanych, bezpośrednio przy istniejących drogach publicznych, 

a także mając na uwadze obowiązujące wymogi prawne, zgodnie z którymi, jak wyjaśniono w 

wyroku WSA w Warszawie (sygn.. akt IV SA/Wa 156/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.): „W aspekcie 

zastosowania przez organy ochrony przyrody w trakcie postępowania uzgodnieniowego 

konstytucyjnej zasady proporcjonalności chodzi przede wszystkim o potrzebę wyważenia dwóch 

wartości konstytucyjnych. Otóż z jednej strony organy te winny uwzględniać zasadę ochrony 

środowiska (art. 5 Konstytucji RP), z drugiej zaś strony konstytucyjne prawo inwestora do 

zagospodarowania nieruchomości zgodnie wolą właściciela (art. 64 Konstytucji RP)”, nie 

przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji ustaleń V zmiany planu – Etap I w 

analizowanym zakresie na ochronę przyrody J-SOChK. W związku z tym, w przypadku 

powyższych terenów możliwe będzie skorzystanie z odstępstwa dotyczącego zakazu likwidacji i 

niszczenia śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych zadrzewień, o którym mowa w §4 ust. 2 

uchwały w sprawie J-SOChK. 

 

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 - mając na uwadze obowiązujące postanowienia planu gminy Bogoria, zgodnie z 

którymi: „Dopuszcza się, na warunkach przepisów odrębnych, zmiany stanu wody na 
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gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę 

wodną.” oraz „Obowiązuje zakaz niszczenia, zasypywania lub osuszania naturalnych 

zbiorników i cieków wodnych, dolin rzek, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych”, oraz 

biorąc pod uwagę lokalizacje, rodzaj i zakres inwestycji objętych projektem V zmiany planu – 

Etap I, nie prognozuje się naruszenia ww zakazu. Dodatkowo należy nadmienić, że 

ograniczono zakres terytorialny obszaru B11 w Bogorii oraz usunięto z opracowania zmiany 

planu teren R5 w Rosołówce względem projektu przedłożonego uprzednio, zlokalizowane w 

rejonie istniejących cieków. 

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

obszarach objętych V zmianą planu – Etap I oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 

występują żadne naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotne, więc 

realizacja ustaleń projektu nie będzie wiązała się z naruszeniem powyższego działania,  

W uchwale Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

wprowadzono również następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków - na obszarach objętych V zmianą 

planu – Etap I oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują żadne naturalne oraz 

sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych oraz meandry cieków, więc realizacja ustaleń 

projektu nie będzie wiązała się z naruszeniem powyższego działania,  

2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 

polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji - na 

obszarach objętych V zmianą planu – Etap I oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 

występują żadne z wyżej wymienionych elementów, więc realizacja ustaleń projektu nie 

będzie wiązała się z naruszeniem powyższego działania 

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych - w ramach obszarów objętych 

projektem V zmianą planu – Etap I położonych w granicach Jeleniowsko-Staszowskiego 

OChK nie występują tereny lasów, więc realizacja ustaleń projektu nie będzie wiązała się ze 

zniszczeniem ekosystemów leśnych. Dodatkowo w projekcie V zmiany planu – Etap I nowe 

obszary inwestycyjne zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów juz 

zainwestowanych, więc ich realizacja nie spowoduje również przerwania ciągłości i trwałości.   

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych - 

wśród obszarów objętych V zmianą planu – Etap I oraz położonych w obrębie Jeleniowsko-

Staszowskiego OChK, jedynie południowa, niewielka część obszaru obszar B19 w Bogorii 

zlokalizowane są w obrębie korytarza ekologicznego o nazwie „Góry Świętokrzyskie – Dolina 

Wisły” kod KPdC-8a. W związku z tym, że planowane zmiany w obrębie powyższego 

korytarza ekologicznego obejmują głównie niewielkie pod względem powierzchni obszary, 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, gdzie migracja 

zwierząt jest już obecnie ograniczona z uwagi na istniejące zagospodarowanie, nie 

przewiduje się, aby realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I wiązała się przerwaniem 
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lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Dodatkowo na obszarze Gminy Bogoria, 

występują korytarze ekologiczne przebiegające wzdłuż doliny cieków stanowiące potencjalne 

korytarze ekologiczne o charakterze lokalnym. W celu zapewnienia właściwej ochrony 

powyższych korytarzy o charakterze lokalnym w projekcie zmiany planu ograniczono zakres 

terytorialny obszaru B11 w Bogorii oraz usunięto z opracowania zmiany planu teren R5 w 

Rosołówce względem projektu przedłożonego uprzednio, zlokalizowane w rejonie 

istniejących cieków. Oprócz powyższego, w zapisach obowiązującego planu miejscowego 

został zawarty następujący zapis: „ustala się zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 15,0 m 

(obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej rzeki, potoku, cieku. Dopuszcza się 

odstępstwa wynikające z innych warunków wydanych przez zarządcę rzeki, potoku, cieku.”, 

który będzie nadal obowiązywał. Niniejszy zapis zapewnia drożność korytarzy ekologicznych 

przebiegających wzdłuż cieków w pasie o szerokości 30 metrów. 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów – w trakcie wizji 

terenowej przeprowadzonej na potrzeby niniejszej Prognozy, na obszarach opracowania 

położonych w obrębie J-SOChK nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, 

natomiast ich występowanie nie jest całkowicie wykluczone, biorąc pod uwagę fakt, że do 

czasu zainwestowania całości powyższych terenów mogą one się rozwinąć w drodze 

naturalnej sukcesji. W takim przypadku, Inwestorzy mają obowiązek, zgodnie z art. 56 ust. 2 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098) 

złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania 

zezwolenia na odstępstwo od zakazu w stosunku od dziko występujących roślin i grzybów. 

Oprócz powyższego innym rozwiązaniem minimalizującym może być przeniesienie 

chronionych gatunków poza rejon prowadzonych prac lub całej inwestycji. Dodatkowo 

obszary objęte zmianą planu położone są w otoczeniu licznych terenów zadrzewionych, 

lasów oraz otwartych terenów rolniczych, charakteryzujących się tożsamymi warunkami 

siedliskowymi, umożliwiającymi zwierzętom przebywającym na obszarach opracowania 

migrację na okoliczne tereny, które zapewnią im odpowiednie schronienie oraz właściwe 

warunki do życia i rozwoju,  

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich 

za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne - na 

obszarach V zmiany planu – Etap I nie stwierdzono występowania wyjątkowo cennych 

krajobrazów, które należałby uznać za rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub 

użytki ekologiczne, więc powyższe działanie nakazujące ochronę takich elementów nie 

zostanie naruszone. 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej - na obszarach V zmiany 

planu – Etap I nie stwierdzono występowania wyróżniających się tworów przyrody 

nieożywionej wymagających ochrony, więc powyższe działanie nakazujące ochronę takich 

elementów nie zostanie naruszone. 

Ochrona zakazów obowiązujących na terenie J-SOChK została zapewniona w ustaleniach 

projektu V zmiany planu poprzez zmianę zapisu z obowiązującego planu miejscowego o treści 
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„§17 ust. 2. W przypadku terenów znajdujących się w Jeleniewsko-Staszowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, określonym Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1950), zaznaczonych na 

rysunkach planu, zachować warunki cytowanego rozporządzenia”, na następujący zapis „§17 ust. 

2. W przypadku terenów znajdujących się w Jeleniowsko-Staszowskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, określonym uchwałą Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

23 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3316), zaznaczonych na rysunkach planu, należy 

zachować warunki cytowanej uchwały.” 

Jak już wcześniej stwierdzono, w sąsiedztwie obszaru nr R6 w Rosołówce w odległości około 

215 m na wschód oraz w sąsiedztwie obszaru nr Mo15 w Moszynach w odległości około 110 m na 

południowy-zachód zlokalizowany jest Specjalny Obszar Chroniony „Ostoja Żyznów” PLH260036. 

Biorąc pod uwagę punktowy charakter projektowanych funkcji terenu, przeznaczenie powyższych 

terenów w projekcie zmiany planu pod zabudowę zagrodową (obszar nr R6) oraz pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną (obszar Mo15) oraz odległość powyższych terenów od Obszaru 

Natura 2000, można stwierdzić, że realizacja ustaleń V zmiany planu – Etap I nie będzie 

oddziaływała negatywnie na cele ochrony oraz integralność sąsiadujących obszarów 

wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000. 

 

9.4. Wpływ realizacji projektu V zmiany planu – Etap I na krajobraz i środowisko 
kulturowe 

 

Wejście w życie ustaleń projektu V zmiany planu – Etap I będzie wiązało się oddziaływaniem 

na krajobraz. Będzie ono wynikiem pojawienia się na dotychczas otwartych terenach upraw rolnych 

oraz nieużytkach, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zagrodowej, 

usługowej, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury kanalizacyjnej oraz nowych dróg. Większość z 

powyższych obiektów będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zainwestowanych, więc ich powstanie nie będzie znacząco wpływać na krajobraz w najbliższy 

otoczeniu. 

Najbardziej widoczną zmianą w krajobrazie wynikającą z realizacji ustaleń V zmiany planu – 

Etap I będzie pojawienie się nowych obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów 

na obszarach B32 i B33 w Bogorii. Powyższe inwestycje spowodują istotne zmiany w krajobrazie 

obszarów, polegające na zmianie krajobrazu przyrodniczego, gdzie dotychczas dominowały 

zadrzewiania oraz zakrzewienia wchodzące w skład większego kompleksu leśnego, w krajobraz 

typowy dla obszarów przemysłowych, gdzie dominują nowoczesne wielkopowierzchniowe zakłady 

produkcyjne, magazyny, składy, utwardzone place, drogi oraz sieci infrastruktury technicznej. 

Biorąc pod uwagę fakt potrzeby wycinki około 59 ha kompleksu leśnego, powyższa zmiana będzie 

zauważalna. Zważywszy jednak, że: 

 obszar B32 i B33 stanowią część istniejącego, zwartego oraz wielkopowierzchniowego 

kompleksu leśnego o znacznie większym areale, stanowiącego naturalny bufor projektowanej 

funkcji terenu, 
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 wysokość planowanych obiektów na terenach P określono na poziomie 14 m oraz 10 m (w 

przypadku obiektów magazynowych), co jest wartością stosunkowo niewielką w przypadku 

tego rodzaju projektowanych funkcji terenu, 

 w ustaleniach projektu zmiany planu ograniczono wskaźniki zabudowy względem parametrów 

wynikających z ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bogoria dla tego rodzaju projektowanych funkcji terenu, tj. zmniejszono wskaźnik 

intensywności zabudowy oraz zwiększono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, 

powyższe obiekty nie będą wyższe niż istniejący drzewostan znajdujący się w bezpośrednim 

sąsiedztwie, w związku z czym obiekty te, pomimo wielkopowierzchniowych gabarytów, będą w 

znacznej części zasłonięte przez istniejące drzewostany od strony zachodniej oraz wschodniej, co 

wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania na krajobraz powyższych obszarów.  

Dodatkowo w celu ograniczenia wpływu nowych obiektów budowlanych na krajobraz, w 

ustaleniach obowiązującego planu dla Gminy Bogoria Etap I wprowadzono następujący zapis 

„Nową zabudowę realizować w nawiązaniu do lokalnej tradycji oraz zharmonizować z istniejącym 

otoczeniem.” Oprócz powyższego zapisu, w uchwale obowiązującego planu określono zasady 

dotyczące geometrii dachów i ich pokrycia. Zrealizowanie wytycznych określonych w 

obowiązującym planie pozwoli na ukształtowanie przestrzeni zgodnie z myślą ładu przestrzennego 

oraz zasady dobrego sąsiedztwa, co z kolei wpłynie na zminimalizowanie oddziaływania na 

krajobraz. 

Pozytywnym aspektem, który może pozytywnie wpływać na krajobraz obszarów objętych 

przedmiotową zmianą planu jest wprowadzenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, która 

nie tylko będzie wpływać pozytywnie na krajobraz, ale również będzie stanowić naturalny bufor 

ochronny przed emitowanym hałasem.   

Jak już wcześniej wspomniano, w zachodniej części obszaru Mo1 w Moszynach oraz w 

północnej części obszaru MW3 w Małej Wsi znajdują się fragmenty stanowisk archeologicznych. W 

przedmiotowej V zmianie planu – Etap I  nie wprowadzono żadnych zapisów odnoszących się do 

ochrony powyższych dóbr kultury, ponieważ zostały one ujęte w obowiązującym planie 

miejscowym i będą nadal obowiązywać, mianowicie „W przypadku terenów, na których znajduje się 

obiekt ujęty w rejestrze lub ewidencji zabytków, zaznaczonych na rysunkach planu, działania 

dotyczące przekształceń tego obiektu lub jego bezpośredniego otoczenia realizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie dóbr kultury.”  

 Przy założeniu, że wszelkie prace inwestycyjne będą prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony zabytków, z których wynika na przykład, że 

prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem archeologa, nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania na występujące stanowiska archeologiczne.   
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9.5. Oddziaływanie transgraniczne 
     

Położenie obszarów objętych V zmianą planu – Etap I wyklucza wszelkie oddziaływanie 

transgraniczne. Ustalenia projektu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków środowiska 

sąsiednich obszarów.  

 

9.6. Diagnoza oddziaływania ustaleń V zmiany planu – Etap I na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego 

 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń V zmiany 

planu – Etap I na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia 

ziemi i gleby, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, 

walory krajobrazowe oraz dodatkowo na klimat akustyczny oraz promieniowanie 

elektromagnetyczne. Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji 

przestrzennych zawartych w projekcie V zmiany planu – Etap I. Analiza obejmuje oddziaływania o 

charakterze: bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, 

średnioterminowym i długoterminowym, stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na 

komponenty środowiska, które wskutek realizacji projektu zmiany planu zostaną objęte 

oddziaływaniem. Zgodnie z ustaleniami V zmiany planu – Etap I, który został opisany w rozdziale 2 

niniejszej Prognozy, na obszarach objętych projektem planuje się powstanie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej, 

zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, terenów produkcji rolniczej, infrastruktury 

kanalizacyjnej oraz nowych dróg.
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Tabela. 7. Prognozowane oddziaływanie ustaleń V zmiany planu – Etap I  na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 

Powstanie nowych 
obiektów zabudowy 
oraz związanej z nią 

infrastruktury  

B D St - 

Wzrost emisji hałasu 
związanego z pobytem 

mieszkańców w 
nowych obiektach 

B D St - 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 

instalacji 
ogrzewania oraz 

środków transportu 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 

w pobliżu 
obszarów 

mieszkaniowych  

P D St -      Wzrost emisji PEM B D St - 

     

Zmniejszenie 
wilgotności 

powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 

terenu 

B D St - 

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch -                
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Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 
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terenach otwartych 

oraz lasach 
powstanie wysokich 

obiektów 
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usługowych  

B D St - 

Wzrost emisji hałasu 
ze środków transportu, 
w trakcie załadunku i 
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B D St - 
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B D St - 
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powietrza 
wywołany emisją z 
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środków transportu 

B D St - 
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wytwarzanych 

ścieków socjalnych 
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komunikacyjnych 

B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 
w pobliżu nowych 

obiektów 
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usługowych, 

usługowych oraz 
produkcji rolnej 

P D St - 

Przekształcenie 
zieleni  

nieuporządkowanej 
w zieleń 

uporządkowaną, 
towarzyszącą 

nowym obiektom 
(trawniki krzewy, 

zadrzewienia)  

B D St + Wzrost emisji PEM B D St - 

Przekształcenie profilu 
gleb owego 

B D St - 

Zmniejszenie 
wilgotności 

powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
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terenu 

B D St - 
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wyciekami 
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budowlanych 
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Zmiana 
przeznaczenia 

gruntów leśnych 
na cele 

inwestycyjne w 
Bogorii 

B D St -           
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Tabela. 8. Prognozowane oddziaływanie ustaleń V zmiany planu – Etap I na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 
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zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 

W obecnych 
terenach otwartych 

powstanie 
oczyszczalni  

B D St  
Niewielki wzrost emisji 
hałasu etapie budowy 

B K Ch - 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 

instalacji 
ogrzewania oraz 

środków transportu 

B D St - 

Poprawa jakości 
wód poprzez 

budowę 
oczyszczalni 

ścieków oraz sieci 
kanalizacji  

B D St + 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 
w pobliżu nowych 

obiektów 
produkcyjno-
usługowych, 

usługowych oraz 
produkcji rolnej 

P D St -      
Niewielki wzrost emisji 

PEM 
B D St - 

Przekształcenie profilu 
gleb owego 

B D St - 

Zmniejszenie 
wilgotności 

powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 

terenu 

B D St -      

Zmiana 
przeznaczenia 

gruntów leśnych 
na cele 

inwestycyjne w 
Bogorii 

B D St -           
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W
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D
 

Przekształcenie profilu 
glebowego 

B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 
Powstanie nowych 
dróg w dotychczas 
otwartych terenach 

B D St - 
Wzrost emisji hałasu 

komunikacyjnego  
    

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją 

ze środków 
transportu 

B D St - 
Wzrost ilości 

ścieków drogowych 
B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 

w pobliżu dróg  

P D St -      Wzrost emisji PEM     

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -      

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
pojazdów 

poruszających się 
po drogach 

B K Ch -                
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10. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na 
środowisko  

 

Nowe zagospodarowanie obszarów opracowania będzie wiązało się z oddziaływaniem na 

środowisko przyrodnicze, którego nie da się całkowicie wykluczyć. Natomiast można go w pewien 

sposób ograniczyć oraz zminimalizować. W związku z tym, że przedmiotowa V zmiana planu – 

Etap I wprowadza w obowiązującym planie miejscowym Gminy Bogoria Etap I jedynie kolejne 

tereny inwestycyjne w ramach obowiązujących już symboli przeznaczeń terenu, w zapisach 

projektu nie wprowadzono żadnych zapisów mających na celu minimalizację oddziaływania na 

środowisko. Takie zapisy natomiast zostały ujęte w obowiązującym planie miejscowym i będą 

nadal obowiązywać, mianowicie: 

 w zakresie ochrony powietrza: 

 zaopatrzenie w energię cieplną rozwiązać w sposób indywidualny przy użyciu paliw 

(mediów) niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza 

 w zakresie ochrony wód: 

 gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach 

obowiązujących w Gminie,  

 należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,  

 dopuszcza się wyznaczenie miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych w granicach z działką sąsiednią lub drogą pod warunkiem, że lokalizacja ta nie 

naruszy zasad współżycia społecznego,  

 dopuszcza się lokalizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę 

odpadów obsługujących zespół działek budowlanych.  

 odprowadzanie ścieków docelowo poprzez zbiorczy system kanalizacji do oczyszczalni 

ścieków. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych, zlokalizowanych na działkach, których dotyczy inwestycja, 

wywożonych na oczyszczalnię komunalną, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Gminie 

Bogoria,  

 dopuszcza się realizację własnych przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 wody opadowe z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych oraz dróg oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1.KD i 2.KD 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych, 

 wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 

oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów odrębnych, 

 dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z dachów 

oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt. 3 i 4 do wód lub do ziemi 

bez oczyszczania, 

 zakaz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód i gleby, 
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 wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

 obowiązuje zakaz zabudowy, grodzenia i zalesiania terenów oznaczonych w ewidencji 

gruntów symbolami w (wody), wp (wody płynące) i dr (drogi).  

 w zakresie ochrony ludzi: 

 dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1.U dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży, 

 dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 8.U wskazuje się dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku jak dla terenów pod szpitale i domy opieki społecznej, 

 dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem TL wskazuje się dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami EW, E nie ustala się ochrony przed 

hałasem, 

 dla pozostałych terenów, niewymienionych w pkt 1, 2, 3 i 3a wskazuje się dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 

usługami rzemieślniczymi, 

 ustala się zakaz budowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, 

 W granicach terenów 1.P.1a, 1.P.2a wyklucza się lokalizację: 

 przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze; 

 obiektów i instalacji do wytwarzania, przetwarzania bądź składowania odpadów oraz paliw 

płynnych; 

 obiektów i instalacji odzysku, unieszkodliwiania bądź utylizacji odpadów;  

 składowisk odpadów;  

 obiektów oraz zakładów hodowli i uboju zwierząt, 

 obiektów, instalacji i zakładów przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego oraz 

zwierzęcego.”; 

 w zakresie ochrony świata przyrody oraz obszarów chronionych: 

 W przypadku terenów znajdujących się w Jeleniowsko-Staszowskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, określonym uchwałą Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3316), zaznaczonych na rysunkach 

planu, należy zachować warunki cytowanej uchwały, 

 obowiązuje zakaz likwidacji śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych zadrzewień, jeśli nie 

wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

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

urządzeń wodnych. 
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 obowiązuje zakaz pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym piasku oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt.  

 obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 

wyjątkiem prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową lub naprawą urządzeń wodnych.  

 dopuszcza się, na warunkach przepisów odrębnych, zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli 

zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. 

 obowiązuje zakaz niszczenia, zasypywanie lub osuszania naturalnych zbiorników i cieków 

wodnych, dolin rzek, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 obowiązek ochrony obszarów leśnych i terenów o udokumentowanych walorach 

przyrodniczych.  

 w zakresie ochrony dóbr kultury: 

 w przypadku terenów, na których znajduje się obiekt ujęty w rejestrze lub ewidencji 

zabytków, zaznaczonych na rysunkach planu, działania dotyczące przekształceń tego 

obiektu lub jego bezpośredniego otoczenia realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o ochronie dóbr kultury 

Poza ustaleniami ujętymi w obowiązującym planie miejscowym Gminy Bogoria – Etap I, w 

celu ochrony środowiska oraz niwelowania negatywnych skutków nowego zagospodarowania 

proponuje się również następujące rozwiązania: 

 w kompleksach leśnych prowadzenie prac budowlanych pod nadzorem przyrodniczym, do 

którego należeć powinno: 

 organizacja zabezpieczenia środowiska życia zwierząt poprzez konstrukcję ogrodzeń 

ochronnych i nadzór nad właściwym zabezpieczeniem placu budowy przed 

możliwością wejścia zwierząt na plac budowy, 

 oznaczenie w terenie stanowisk chronionych gatunków roślin, celem zabezpieczenia 

ich przed zniszczeniem podczas prac lub wyznaczenie miejsca ich przeniesienia, 

 podejmowanie decyzji w sprawie stanowisk roślin i zwierząt wobec, których istnieje 

możliwość uzyskania odstępstwa od zakazów o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2020, poz. 1098); 

 prowadzenie wycinki poza okresem lęgowym ptaków. W przypadku konieczności wykonania 

powyższych prac w ramach omawianych okresów rozrodczych, prace powinny być 

prowadzone pod nadzorem przyrodniczym ornitologa 

 ograniczenie terenu wycinki drzew do niezbędnego minimum, 

 ochronę koron drzew przed uszkodzeniem mechanicznym przez pracujące maszyny oraz 

dowożące materiały. Korona drzew powinna być przycięta wg zasad obowiązujących w 

chirurgii drzew, 

 osłonięcie korzeni drzew przed rozerwaniem i uszkodzeniem, 

 wykonanie płotków ograniczających wtargnięcie płazów na place budów w miejscach 

wskazanych przez nadzór przyrodniczy, 
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 montowanie budek lęgowych poza obszarem inwestycji, 

 prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej wycinek 

leśnych. Miejsca oraz gatunki nasadzeń powinny być wskazane przez specjalistów; 

 eliminacja lub minimalizacja najbardziej uciążliwych akustycznie procesów i prac, 

 stosowanie pojazdów oraz maszyn o niskich mocach akustycznych, 

 prowadzenie monitoringu poziomu hałasu podczas prac itp. 

 podczas odśnieżania dróg oraz placów stosować piasek bądź żwir drobno ziarnisty zamiast 

soli – ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

 dbałość o drożność systemów odprowadzających zanieczyszczone wody opadowe 

spływające z utwardzonych, szczelnych nawierzchni,  

 stosować ażurowe ogrodzenia umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt,  

 zachowanie odpowiedniej ilości terenów zielonych – poprawa warunków aerosanitarnych, 

 humus ściągnięty podczas prac ziemnych, składować w jednym miejscu i w miarę 

możliwości powtórnie go rozplantować po zakończeniu budowy inwestycji, 

 do pokrycia terenu placów oraz parkingów zamiast nieprzepuszczalnych powierzchni 

asfaltowych stosować np. ekorastry.  

       

11. Rozwiązania alternatywne 
 

Zmiany przewidziane w projekcie V zmiany planu – Etap I są zgodne z wyznaczonymi dla 

nich kierunkami zagospodarowania określonymi w obecnie zmienianym Studium dla Gminy 

Bogoria, w związku z tym nie rozpatrywano dla nich żadnych rozwiązań alternatywnych. 

 

12. Propozycje metod analizy skutków realizacji projektu V zmiany planu – 
Etap I 
 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 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 (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) organ opracowujący 

dokument zmiany planu, a w tym przypadku Wójt Gminy Bogoria jest obowiązany prowadzić 

monitoring skutków realizacji projektu zmiany planu na środowisko. Proponuje się, aby w ramach 

powyższych zadań przeprowadzić analizę oraz ocenę stanu poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska o ile obszary objęte projektem zmiany planu zostały takim monitoringiem 

objęte. Częstotliwość wykonania powyższych analiz powinna być zależna od przeznaczenia terenu 

w projekcie planu oraz od tempa jego zainwestowania. Natomiast analizę tempa w 

zagospodarowaniu przestrzennym dokonuje Wójt Gminy w trakcie kadencji zgodnie z art. 32 pkt. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i polega ona na 

prowadzeniu na bieżąco rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, rejestrów obiektów oddanych 

do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg. Z uwagi na powyższe zaleca się, więc 
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przeprowadzenie analizy oraz oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w okresie 1 

roku po zakończeniu wszelkich prac budowlanych w ramach danego terenu. 

Dodatkowa analiza skutków realizacji projektów zmiany planu może zostać przeprowadzona 

przez WIOŚ w ramach badań nad raportem o stanie środowiska. Jednakże warunkiem jej 

przeprowadzania jest ujęcie obszarów opracowania w analizach. 

 

13. Streszczenie oraz wnioski 
 

Przedmiotowa V zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I opracowana została w granicach określonych w uchwale Nr XXI/208/2020 z dnia 

28 lipca 2020 r., Nr XIII/108/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr 

XXI/213/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/105/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej 

uchwałą Nr XXI/210/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/109/2019 z dnia 29 października 2019 r., 

zmienionej uchwałą Nr XXI/214/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/111/2019 z dnia 29 

października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/216/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr XIII/113/2019 

z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/218/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 

XIII/107/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/212/2020 z dnia 28 lipca 

2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria. 

Główny cel opracowania V zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – Etap I wynika 

z konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności lokalnej Gminy Bogoria wyrażonych w 

złożonych wnioskach w sprawie zmiany dotychczasowego przeznaczenia swoich nieruchomości w 

obowiązującym planie, na przeznaczenie zgodne z ich zamiarami inwestycyjnymi. W związku z 

tym, że procedury planistyczne w takim szerokim zakresie jak V zmiana planu – Etap I 

sporządzane są w Gminie raz na kilka lat, zmiana przeznaczenia wnioskowanych nieruchomości 

jest jak najbardziej uzasadniona. 

Jednocześnie wraz z opracowaniem V zmiany planu – Etap I sporządzana jest zmiana 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria 

uchwalonego uchwałą Nr XXX/237/2002 Rady Gminy Bogoria z dnia 10 października 2002 r. z 

późń. zm. 

Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 741 z późń. zm.), natomiast 

projekt V zmiany miejscowego planu – Etap I zawiera:  

 część tekstową – uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bogoria Etap I, 

 część graficzną – rysunki planu stanowiące załączniki od nr 1 do 17 wykonane na jednolitych 

rysunkach planu w skali 1:2000. 

W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego 

oddziaływania ustaleń projektu zmiany miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich 

elementach przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i 
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podziemne, klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono 

prognozowany wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc. Po 

określeniu rodzaju oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne 

działania, które mogą minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z 

realizacją ustaleń projektu zmiany planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod 

analizy skutków realizacji projektu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na 

środowisko za podstawowe źródła informacji służyły:   

 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Bogoria, 

 Projekt V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – 

Etap I. 

Projekt V zmiany planu – Etap I dotyczy łącznie 125 obszarów położonych we wschodniej 

części województwa świętokrzyskiego, w północnej części powiatu staszowskiego, na terenie 

Gminy Bogoria. Dokładniej analizowane tereny położone są w następujących miejscowościach: 

 obszar G1 położony jest w obrębie Gorzków, 

 obszar Pr1 położony jest w obrębie Przyborowice, 

 obszary od Wo1 do Wo2 położone są w obrębie Wola Kiełczyńska, 

 obszary od Mi1 do Mi10 położone są w obrębie Miłoszowice, 

 obszary od K1 do K17 położone są w obrębie Kiełczyna, 

 obszary od MW1 do MW3 położone są w obrębie Mała Wieś, 

 obszary od B1 do B33 położone są w obrębie Bogoria, 

 obszary od Zi1 do Zi12 położone są w obrębie Zimnowoda, 

 obszary od KB1 do KB7 położone są w obrębie Kolonia Bogoria, 

 obszary od R1 do R6 położone są w obrębie Rosołówka, 

 obszary od Mo1 do Mo15 położone są w obrębie Moszyny, 

 obszary od Po1 do Po4 położone są w obrębie Podlesie, 

 obszary od KW1 do KW5 położone są w obrębie Kolonia Wysoki Małe, 

 obszar PG1 położony jest w obrębie Pęcławice Górne, 

 obszary od KP1 do KP4 położone są w obrębie Kolonia Pęcławska, 

 obszary od KoP1 do KoP2 położone są w obrębie Kolonia Pęcławice, 

 obszary od Wa1 do Wa2 położone są w obrębie Wagnerówka, 

Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie Pogórza Szydłowskiego oraz Gór Świętokrzyskich. 

Pogórze Szydłowskie jest mezoregionem przejściowym do Niecki Nidziańskiej. W jego 

wschodniej części, na podłożu struktur paleozoicznych charakterystycznych dla Gór 

Świętokrzyskich, zalegają osady morskie miocenu sięgające na zachód poza Chmielnik. Granica z 

Górami Świętokrzyskimi ma założenie tektoniczne, ale w okolicach Bogorii i Rakowa również 

abrazyjne. 
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Góry Świętokrzyskie obejmują paleozoiczne (kaledońskie i hercyńskie) struktury fałdowe 

odsłonięte w całości lub częściowo spod pokrywy warstw młodszych. Góry Świętokrzyskie dzielą 

się na mniejsze jednostki.  

Na obszarach objętych projektem V zmiany planu – Etap I nie występują żadne 

udokumentowane złoża surowców, obszary oraz tereny górnicze. Do najbliżej położonych 

względem przedmiotowych obszarów należą złoże Jurkowice oraz złoże Budy. 

Obszar Gminy Bogoria, a więc i obszary objęte projektem zmiany planu nie są zlokalizowane w 

obrębie żadnego udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Klimat Gminy Bogoria, a więc i obszarów objętych niniejszych Prognozą znajduje się w 

obrębie śląsko-małopolskiego regionu klimatycznego wg Okołowicza oraz częstochowsko -

kieleckiej dzielnicy klimatycznej wg R.Gumińskiego. Średnia roczna temperatura powietrza 

mieści się w przedziale od 7,0 do 7,5˚C. Maksimum opadów przypada na okres letni, 

natomiast minimum zimą. Średnia roczna suma opadów wynosi 600 mm. Okres wegetacyjny 

trwa od II dekady kwietnia do II dekady listopada i trwa około 218 dni w południowej części 

Gminy, natomiast w części północnej od I dekady maja do początku listopada – 205 dni. 

W północnej części gminy, gdzie skałę macierzystą dla gleb stanowi less, a dominującym 

typem są gleby bielicowe oraz pseudobielicowe. W południowej części Gminy występują gleby 

brunatne wyługowane i kwaśne oraz bielicowe lekkie i średnie, powstałe głównie na glinach 

zwałowych oraz piaskach. Pod względem klasyfikacji gleboznawczej, na terenie Gminy Bogoria 

gleby klasy II oraz III (gleby bardzo dobre i dobre) zajmują 40,8% ogólnej powierzchni wszystkich 

gleb, a gleby klasy IV około 25%. Najwięcej gleb klasy II oraz III występują we wsi Pęcławice, 

Pełczyce, Gorzków, Szczyglicach, Wysokich Średnich, Zagorzycach, Grzybowie, Miłoszowicach, 

Wolicy oraz Wysokich Dużych. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium oraz celem miejscowego planu, który został 

opisany powyżej, w projekcie wyznaczono następujące przeznaczenia terenów: 

 

Tabela.9. Kategorie terenów wyznaczone w projekcie V zmian planu Gminy Bogoria – Etap I 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

U tereny zabudowy usługowej 

RU 
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i rybackich 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

P tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

ZI tereny zieleni izolacyjnej 

KD tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

KDW tereny dróg wewnętrznych 

K tereny infrastruktury kanalizacyjnej 
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Analizując ustalenia projektu V zmiany planu – Etap I oraz niniejszego dokumentu można 

wyróżnić następujące wnioski: 

 znacząca większość obszarów objętych analizą nie jest obecnie zagospodarowana. Są to 

tereny stanowiące obecnie użytki rolne porośnięte pospolitą roślinnością segetalną 

towarzyszącą agrocenozom, 

 obszary objęte projektem zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zainwestowanych lub przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązujących planach 

miejscowych, 

 obszary B32 i B33 w Bogorii obecnie stanowią tereny lasów, które w projekcie zmiany planu 

przeznaczono pod realizację obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów,  

 część obszarów objętych projektem zmiany planu zlokalizowana jest w obrębie Jeleniowsko-

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, mianowicie: 

o wszystkie obszary w obrębach Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Miłoszowice, 

Mała Wieś, Pęcławice Górne, 

o całe obszary od K1 do K13, oraz obszar K16 i K17 w Kiełczynie, 

o całe obszary od B1 do B10, od B12 do B15, B19 Bogorii,   

o cały obszar KoP1 w Kolonii Pęcławice, 

o cały obszar KP4 w Kolonii Pęcławskiej. 

 przeznaczenie terenów w projekcie miejscowego planu uwzględnia uwarunkowania 

określone w opracowaniu ekofizjograficznym, 

 na obszarach objętych projektem zmiany planu nie występują żadne tereny osuwisk 

aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych oraz tereny zagrożone ruchami masowymi 

wyznaczone w ramach projektu SOPO, 

 część obszarów zmiany planu zlokalizowana jest na terenach zagrożonych osuwaniem mas 

ziemnych wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym Gminy Bogoria Etap I, 

mianowicie: 

o południowo-zachodnia część obszaru K6 w Kiełczynie, 

o wschodnia część obszaru Wo1 w Woli Kiełczyńskiej, 

o północno-wschodni kraniec obszaru nr Mo1, wschodnia część obszaru Mo6, północno-

wschodni kraniec obszaru Mo12 oraz południowo-wschodni kraniec obszaru Mo15 w 

Moszynach, 

o fragment obszaru Mi10 w Miłoszowicach, 

o znacząca część obszaru MW1 w Małej Wsi, 

 tereny przeznaczone pod nowe zainwestowanie nie występują na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

 w zachodniej części obszaru Mo1 w Moszynach znajduje się fragment stanowiska 

archeologicznego nr APZ 90-69/29 będące śladem osady neolitycznej oraz w północnej 

części obszaru MW3 w Małej Wsi znajduje się fragment stanowiska archeologicznego nr 

APZ 90-69/17 stanowiącego punkt osadniczy z późnego średniowiecza, 
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 obszar Gminy Bogoria, a więc i obszary objęte projektem zmiany planu nie są zlokalizowane w 

obrębie żadnego udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, 

 w związku z wejściem w życie ustaleń projektów V zmiany planu – Etap I na obszarach 

opracowania prognozuje się: 

o niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy i użytkowania 

nowych obiektów budowlanych, 

o wzrost produkcji ścieków bytowych oraz odpadów komunalnych na etapie budowy oraz 

użytkowania nowych obiektów budowlanych, 

o wzrost emisji hałasu na etapie budowy i użytkowania nowych obiektów budowlanych, 

o zmiany w krajobrazie polegające na pojawieniu się w dotychczas terenach otwartych 

nowych obiektów budowlanych oraz dróg, 

o zmianę przeznaczenia kompleksu leśnego na obszarach B32 i B33 w Bogorii pod tereny 

produkcyjne, usługowe, składy i magazyny wysokich obiektów magazynowych oraz 

składów, nowej zabudowy oraz dróg,  

o nie przewiduje się, aby wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, odpadów 

oraz ścieków wiązał się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko 

przyrodnicze, 

 realizacja ustaleń projektów V zmiany planu – Etap I nie będzie wiązała się z negatywnym 

oddziaływaniem na Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz elementy 

w nim chronione, 

 nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na cele ochrony oraz integralność 

obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000, ponieważ nie występują one w 

obrębie obszarów objętych przedmiotowym projektem. 

 planowane zagospodarowanie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wiąże się 

ryzykiem powstawania poważnych awarii, 

 nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń V zmiany planu – Etap I. 
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