
UCHWAŁA NR XLIII/376/22 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024 z perspektywą  do 
roku 2028", wraz z „Prognozą  oddzialywania na środowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy 

Krasocin na lata 2021 - 2024 z perspektywą  do roku 2028" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1834), w związku z art. 17 ust.ł  
i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973; 	zm.: 	Dz. U. 	z 2021 r. 	poz. 1718 i poz. 2269, 	M. 	P. 	z 2021 r, 	poz. 814 
i poz. 960), Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje: 

1. Przyjmuje się  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 
z perspektywą  do roku 2028" wraz z „Prognozą  oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Srodowiska 
dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do roku 2028", 	 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 

2. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr XLIII/376/22 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024,  z perspektywą  
do roku 2028", wraz z „Prognozą  oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Srodowiska dla 
Gminy Krasocin na lata 2021 - 2024 z perspektywą  do roku 2028" 

Obowiązek opracowania programu wynika z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, rada gminy uchwała program ochrony środowiska. Programy ochrony środowiska, podobnie jak 
politykę  ekologiczną  państwa, przyjmuje się  na cztery lata, z tym, że przewidziane w niej działania 
w perspektywie obejmują  kolejne cztery lata. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy będą  służyć  
realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, założeń  przyjętych 
w programie ochrony środowiska wyższego szczebla, zasad wynikających z programów na szczeblu 
rządowym, zasad zrównoważonego rozwoju Połski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. 
Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania 
środowiskiem w gminie. 

Id: 2361B53D-E73C-4A95-8B92-0798DIBFA5EC, Uchwalony 	 Strona 1 
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1. Wstęp 
1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą  prawną  dokumentu jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. 
zm.) która mówi, iż  „w celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy sporządza program 
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych". 

Program Ochrony Środowiska musi być  zbieżny z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 
i programowych obejmujących terytorialnie obszar Gminy. 

Niniejszy „Program..." jest kolejnym już  dokumentem dla Gminy Krasocin i obejmuje zadania, które będą  
realizowane w latach 2021-2024 oraz w perspektywie do 2028 roku. 

Podstawą  formalną  opracowania jest umowa między EKO - TEAM Sebastian Kulikowski, a Gminą  Krasocin na 
wykonanie dokumentacji pt.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z 
perspektywą  do 2028 roku". 
Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 
247, z późn. zm.), stanowią, iż  „projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 
administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na 
środowisko [ ... ] wymagają  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko". W toku 
postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, zwrócono się  
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz Swiętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o zakres Prognozy. Po opracowaniu Prognozy, skierowano 
dokumenty do opiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz Swiętokrzyskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia, a następnie jego 
realizacji i wdrażania. W związku z tym w trakcie procedur opracowania „Programu..." Gmina Krasocin zapewni 
możliwość  udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 247, z późn. zm.). 

Na etapie zbierania danych i materiałów do opracowania wszystkie wydziały zajmujące się  szeroko pojętą  ochroną  
środowiska oraz inne jednostki zostały poproszone o sprecyzowanie planów i projektów, jakie będą  realizowane 
na terenie gminy do roku 2024 i do roku 2028, co stanowi formę  włączenia w prace nad przygotowaniem 
niniejszego dokumentu. 

Jednocześnie już  na etapie opracowania projektu „Programu..." zostały wyznaczone osoby w Urzędzie Gminy 
Krasocin do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą  „Programu...". 
Po pozytywnym zaopiniowaniu niniejszego dokumentu przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego „Program 
ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" zostanie przyjęty 
uchwałą  Rady Gminy Krasocin do realizacji. 

Z wykonania „Programu..." Wójt Gminy powinien, co dwa lata sporządzać  raporty i przedstawiać  je Radzie 
Gminy oraz przekazać  do wiadomości do organu wykonawczego Powiatu Włoszczowskiego. 

Realizacja postanowień  „Programu..." powinna doprowadzić  do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz 
zapewnić  skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć  warunki dla wdrożenia 
wymagań  prawa. 

1.2. Metodologia opracowania, zawartość  dokumentu i horyzont czasowy 
„Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" został  
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: M. U. z 
2020 roku poz. 1219 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie, czyli 
stworzenia warunków do działań  związanych z ochroną  środowiska i zrównoważonym rozwojem. 

Jednocześnie niniejszy dokument został  opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Srodowiska we 
wrześniu 2015 roku oraz zaktualizowanymi w 2017 i 2020 roku w oparciu o nowe dokumenty strategiczne. 
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Przytoczone wytyczne wymagają  podziału harmonogramów realizacji zadań  na zadania własne samorządu 
gminnego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane to zadania realizowane przez jednostki realizujące 
zadania środowiskowe na terenie gminy, ale bez jej zaangażowania finansowego. 

Etapy opracowania niniejszego dokumentu to: 

• zebranie szczegółowych danych z Urzędu Gminy w Krasocinie, Starostwa Powiatowego we 
Włoszczowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Swiętokrzyskiego oraz jednostek realizujących 
zadania środowiskowe na terenie gminy, w tym między innymi zarządów dróg publicznych, nadleśnictw, 
PGW Wód Polskich, WIOS, RDOS, ODR i ARiMR, a także większych podmiotów gospodarczych. 

• ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska. 

• ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych na obszarze gminy. Jako punkt 
odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony 
środowiska na dzień  31.12.2020 roku, a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych (nie zamknięty 
rok statystyczny) wykorzystano stan na dzień  31.12.2019 roku 

• analizy dotychczasowych dokumentów i opracowań  planistycznych, 

• wyznaczenie celów i sformułowanie kierunków działań  pozwalających na realizację  celów dokumentów 
wyższych szczebli. Cele i kierunki działań  wyspecyfikowano zgodnie z aktualnymi dokumentami 
wyższych szczebli danymi przekazanymi przez Urząd Gminy w Krasocinie oraz instytucje, od których 
pozyskano niezbędne dane i informacje. Istotą  celów jest ich spójność  z gminnym POŚ. 

• określenie realizacji Programu w zakresie rozwiązań  prawno-instytucjonalnych, a także możliwości ich 
finansowania. 

• określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata, 
w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ. 

Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska" Ministerstwa Srodowiska (z dnia 2 września 2015 roku) niniejszy dokument 
zawiera takie elementy jak: 

• Wstęp, 

• Informacje o metodologii opracowania, 

• Informacje o spójności Programu z dokumentami wyższego szczebla, 

• Charakterystykę  Gminy Krasocin, 

• Ocenę  stanu środowiska w zakresie: 

- 	Ochrony klimatu i jakości powietrza, 

- 	Zagrożeń  hałasem, 

- 	Pól elektromagnetycznych, 

- 	Gospodarowania wodami, 

- 	Gospodarki wodno - ściekowej, 

- 	Zasobów geologicznych, 

- 	Ochrony gleb, 

- 	Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, 

- 	Zasobów przyrodniczych w tym leśnych, 

- 	Zagrożeń  poważnymi awariami. 

• Zagadnienia horyzontalne, 

• Cele programu ochrony środowiska oraz kierunki działań  i interwencji proekologicznych. 

• Harmonogram realizacji zadań  własnych Gminy Krasocin i monitorowanych wraz z ich finansowaniem. 

• System realizacji programu ochrony środowiska, 

• Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 

• ocenę  stanu aktualnego, 

• efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 

6 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

analizę  SWOT. 

Wszystkie obszary interwencji uwzględniają  zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin) 
takie jak adaptację  do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring. 

Podczas tworzenia niniejszego „Programu..." brano pod uwagę  założenia, cele, kierunki działań  i interwencji 
zapisane w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. 

Program ochrony środowiska w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zaczerpnięte 
z dokumentów wyższych szczebli przyjmując perspektywę  czasową  zgodna z dokumentami wyższych szczebli 
lub porównywalną. 
W związku z tym w niniejszym dokumencie przyjęto perspektywę  czasową  realizacji zadań  na lata 2021-2024 
oraz horyzont długoterminowy do 2028 roku. 

Po opracowaniu projektu dokumentacji przeprowadzone zostały konsultacje z Urzędem Gminy w Krasocinie w 
celu dopracowania ostatecznego kształtu. Kolejnym etapem jest uchwała Rady Gminy przyjmująca „Program 
ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" do realizacji. 

1.3. Uwarunkowania prawne, spójność  z dokumentami strategicznymi 
i programowymi 

Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na lreść  „Program ochrony środowiska dla Gminy 
Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" były następujące ustawy: 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• Ustawa o ochronie przyrody, 

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

• Ustawa o lasach, 

• Ustawa Prawo wodne, 

• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

• Ustawa o odpadach, 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych 
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym i UE. 

Poniżej przedstawiono powiązanie „Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z 
perspektywą  do 2028 roku" z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Podczas tworzenia „Programu..." brano pod uwagę  założenia, cele, kierunki działań  i interwencji zapisane 
w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. Program ochrony środowiska w swoich założeniach 
uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych 
dokumentów prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1 Zestawienie dokumentów strategicznych i przedstawienie spójności z celami zapisanymi w ,Program ochrony 
środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" 

Nazwa dokumentu 
Cele wskazane w dokumencie 

strategicznym 

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się  
w cele „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 

2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" 

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 
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Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju Polska 

2030 
Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 	7 	- 	Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 	oraz 
ochrona i poprawa stanu 
środowiska, 

Cel 	8 	- 	Wzmocnienie 
mechanizmów 
terytorialnego 
równoważenia rozwoju dla 
rozwijania 	i 	pełnego 
wykorzystania 
potencjałów regionalnych, 

Cel 	9 	- 	Zwiększenie 
dostępności 	terytorialnej 
Polski poprzez utworzenie 
zrównoważonego, 
spójnego 	i 	przyjaznego 
użytkownikom 	systemu 
transportowego. 

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce, 

7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych, 

9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą  do 2030 

roku) 

Cel szczegółowy I - Trwały 
wzrost 	gospodarczy 	oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i 
doskonałość  organizacyjną, 

Cel szczegółowy II - Rozwój 
społecznie 	wrażliwy 	i 
terytorialnie zrównoważony. 

Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny, 

• Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej, 
świętokrzyskiego oraz promocji zmian strukturalnych, 

• Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom samorządy, 

• Rozwój obszarów wiejskich. 

Polityka ekologiczna 
państwa 2030 - strategia 

rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki 

wodnej 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
zdrowie. 	Poprawa 	jakości 
środowiska 	i bezpieczeństwa 
ekologicznego (D. 
Cel szczegółowy: Środowisko i 
gospodarka. 	Zrównoważone 
gospodarowanie 	zasobami 
środowiska (II). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
klimat. 	Łagodzenie 	zmian 
klimatu i adaptacja do nich oraz 
zarządzanie 	ryzykiem 	klęsk 
żywiołowych (III). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
edukacja. 	Rozwijanie 
kompetencji 	(wiedzy, 
umiejętności 	i 	postaw) 
ekologicznych 	społeczeństwa 
(IV). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
administracja. 	Poprawa 
efektywności 	funkcjonowania 
instrumentów 	ochrony 
środowiska (y). 

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu 
do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie 
dobrego stanu wód (1.1). 

Likwidacja źródeł  emisji zanieczyszczeń  do powietrza lub istotne 
zmniejszenie ich oddziaływania (1.2). 

Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (1.3). 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej 
(1.4). 

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w 
tym ochrona i poprawa Stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 
(11.1). 

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 
(11.2). 

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
(11.3). 

Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie 
i wdrożenie polityki surowcowej państwa (11.4). 

Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych 
dostępnych technik BAT (11.5). 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu (111.1). 

Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych (111.2). 

Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej 
konsumpcji (IV.1). 

Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną  środowiska oraz 
doskonalenie systemu finansowania (V. 1). 

Strategia 
Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu do 
2030 roku 

Kierunek interwencji 3: Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 

Kierunek interwencji 5: Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa 2030 

Cel szczegółowy II. Poprawa 
jakości życia, infrastruktury i 
stanu środowiska. 

Kierunek interwencji: 11.4. Zrównoważone gospodarowanie i ochrona 
zasobów środowiska, 

Kierunek interwencji: 11.5. Adaptacja do zmian klimatu 
i przeciwdziałanie tym zmianom. 
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Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa 

narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

2022 

Cel 3. Rozwój odporności na 
zagrozenia 	bezpieczeństwa 
narodowego 

Cel 4. Zwiększenie integracji 
polityk publicznych z polityką  
bezpieczeństwa 

Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności inńastruktury krytycznej, 

Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce, 

Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego 
i bezpieczeństwa narodowego, 

Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem 
regionalnym kraju a polityką  obronną, 
Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań  i procedur 
planowania przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i 
bezpieczeństwa państwa, 

Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez 
sektor bezpieczeństwa, 

Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez 
sektor bezpieczeństwa. 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2030 dostarczanie 

Cel 1. Zwiększenie spójności 
rozwoju 	kraju 	w 	wymiarze 
społecznym, 	gospodarczym, 
środowiskowym 	 i 
przestrzennym, 

Cel 	2. 	Wzmacnianie 
regionalnych 	przewag 
konkurencyjnych 

Kierunek interwencji 1.3. Przyspieszenie transformacji profilu 
gospodarczego woj. świętokrzyskiego, 

Kierunek interwencji 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych, 

Kierunek interwencji 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 
usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność  

inwestycyjną  obszarów, 

Kierunek interwencji 2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. 

DOKUMENTY SEKTOROWE 

Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Celem 	Programu 	jest 
ograniczenie 	zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych 
ścieków, a co za tym idzie - 
ochrona środowiska wodnego 
przed 	ich 	niekorzystnymi 
skutkami 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej,  
2. Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków, 

3. 	Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2. 

Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami 

2022 

Cel 	I 	- Zmniejszenie ilości 
powstających 	odpadów, 
zwiększanie świadomości 
społeczeństwa 	na 	temat 
należytego 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

Cel 2 - osiągniecie poziomu 
recyklingu 	 i 
przygotowania 	do 
ponownego użycia ogólnej 
masy 	odpadów 
komunalnych w wysokości 
50% do 2025 roku, 

Cel 3 - zmniejszenie udziału 
zmieszanych 	odpadów 
komunalnych 	w 	całym 
strumieniu 	zbieranych 
odpadów 	(zwiększenie 
udziału 	odpadów 
zbieranych selektywnie). 

1. Zmniejszenie ilości powstających odpadów; 

2. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji; 

3. Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania 
odpadów zgodnie z hierarchią  sposobów postepowania z 
odpadami. W celu obliczenia poszczególnych wartości 
procentowych wskazanych poniżej, należy ująć  wszystkie 
odpady komunalne odebrane i zebrane (równiek odpady BiR1  
pochodzące z gospodarstw domowych); 

4. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w 
całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału 
odpadów zbieranych selektywnie); 

5. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie 
było składowanych w 2020 roku więcej nik 35% masy tych 
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 
roku; 

6. Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji 
selektywnie zebranych; 

7. Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych 
bez przetworzenia; 

S. 	Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów 
komunalnych; 

9. 	Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami 
komunalnymi; 

„ odpady remontowo budowlane 
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10. Monitorowanie i kontrola postepowania z frakcją  odpadów 
komunalnych wysortowywaną  ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną  do składowania 
(frakcja 19 12 12); 

11. Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania 
określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów 
o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. 
i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 

2016 roku 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą  do 
roku 2030 (SPA2020) 

Cel 1. - Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego i dobrego 
stanu środowiska 

Cel 2. - Skuteczna adaptacja do 
zmian 	klimatu 	na 
obszarach wiejskich 

Cel 3. - Rozwój transportu 
w warunkach zmian 
klimatu 

Cel 4. - Zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z 
uwzględnieniem zmian 
klimatu 

Cel S. - Stymulowanie 
innowacji sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 

Cel 6. - Kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 

Kierunek działań  1.1 - dostosowanie sektora gospodarki wodnej do 
zmian klimatu, 

Kierunek działań  1.3 - dostosowanie sektora energetycznego do zmian 
klimatu, 

Kierunek działań  1.4 - ochrona różnorodności biologicznej 
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu, 

Kierunek działań  2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania 
i ostrzegania przed zagrożeniami, 

Kierunek działań  2.2 - organizacyjne i techniczne dostosowanie 
działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu, 

Kierunek działań  3.2 - zarzadzanie szlakami komunikacyjnymi 
w warunkach zmian klimatu, 

Kierunek działań  6.1 - zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyka 
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 
wpływu, 

Kierunek działań  6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed 
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ 

cel strategiczny 1. Inteligentna 
gospodarka i aktywni ludzie 

cel strategiczny 2. Przyjazny dla 
środowiska i czysty region 

1.3.3. Wzrost potencjału turystycznego regionu w oparciu o walory 
uzdrowiskowe, dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne 
sprzyjające rozwojowi turystyki prozdrowotnej 

1.3.4. Tworzenie warunków dla nowoczesnego rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

1.3.5. Wzmocnienie funkcji Targów Kielce jako ośrodka o 
międzynarodowym znaczeniu 

1.3.6. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w oparciu o gospodarkę  
obiegu zamkniętego, w tym biogospodarki 

2.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

2.1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami 

2.1.3. Ograniczenie niskiej emisji 

2.1.4. Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i 
infrastruktura rowerowa 

2.1.5. Edukacja ekologiczna 

2.1.6. Ochrona bioróżnorodności 

2.1.7. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

2.1.8. Ochrona gleb 

2.2.1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

2.2.2. Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń  naturalnych 

2.2.3. Ograniczenie wpływu i skutków oddziaływania człowieka na 
środowisko (ochrona środowiska przyrodniczego) 

2.2.4. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach 

2.3.1. Rozwój infrastruktury energetycznej, w tym usprawnienie 
systemów ciepłowniczych, gazowych i elektroenergetycznych 

2.3.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii w gospodarce, 
sferze publicznej i mieszkalnictwie 
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2.3.3. Zwiększenie efektywności energetycznej i zarządzania energią  

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) - Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej 
województwa 

ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNA (ZW) - Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania 
wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) - Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) - Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł  
Program ochrony 
środowiska dla 
województwa 

energii 

KLIMAT AKUSTYCZNY (KA) - Poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim 

świętokrzyskiego na lata POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) - Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  
2015-2020 z ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

uwzględnieniem GOSPODARKA ODPADAMI (GO) - Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią  sposobów 
perspektywy do roku postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa 

2025 
POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE (PAP) - Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 
w przypadku wystąpienia awarii 

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG) - Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

LASY (L) - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

GLEBY (GL) - Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją  oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu. 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel: Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 

Obszar interwencji: Gospodarka wodnościekowa 

Cel: Powszechnie korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel Poprawa jakości powietrza w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
Program ochrony 

środowiska dla powiatu 
wioszczowskiego na lata 

Cel Poprawa klimatu akustycznego w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

2020-2025 z perspektywą  Cel Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 
do 2030 przyjęty uchwalą  

nr XV111136/20 Rady 
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Powiatu Cel Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej województwa. 

Wioszczowskiego z dnia Obszar interwencji: Gospodarka odpadami 
30 marca 2020 r. Cel Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią  postępowania z odpadami, uwzględniając rozwój 

zrównoważony 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 

Obszar interwencji: Gleby 

Cel Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją  oraz niekorzystnymi 
zmianami klimatu 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

Źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska", Ministerstwa Środowiska 
wrzesień  2015, oraz opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli 

Cele i kierunki działań  przedstawione w powyższej tabeli zawierają  się  w celach i kierunkach działań  zapisanych 
w niniejszym „Programie ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 
roku". 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

2. Ocena stanu środowiska 
2.1. Ogólna charakterystyka Gminy Krasocin 

Gmina Krasocin położona jest w powiecie włoszczowskim, w północno-zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego. Graniczy z 6 gminami: 5 z terenu województwa świętokrzyskiego (Kluczewsko, Łopuszno, 
Małogoszcz, Słupia Konecka, Włoszczowa) i 1 gminą  z województwa łódzkiego (Przedbórz). 

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Krasocin na tle powiatu włoszczowskiego 
źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.goy.pl  

W skład gminy Krasocin wlicza się  26 sołectw (Borowiec, Brygidów, Bukowa, Chotów, Cieśle, Czostków, 
Dąbrówka, Gruszczyn, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Krasocin, Lipie, Ludynia, Mieczyn, Nowy Dwór, 
Oleszno, Ostrów, Skorków, Stojewsko, Sułków, Świdno, Wojciechów, Wola Swidzińska, Występy, Zabrody), w 
obrębie których funkcjonuje 41 miejscowości. 

Główną  drogą  przechodzącą  przez teren gminy Krasocin jest droga wojewódzka nr 786 relacji Częstochowa - Św. 
Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Łopuszno - Kielce, której długości trasy na terenie gminy wynosi 15 km. Stan 
techniczny dróg na terenie gminy Krasocin oceniany jest jako średni. 

Przez obszar gminy przebiegają  dwie linie kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa (2- torowa o długości linii 
na terenie gminy 9,800 km) oraz linia relacji Kielce- Częstochowa (2-torowa o długości linii w granicach 
administracyjnych gminy 11,688 km). Dostępność  transportu kolejowego istnieje ze stacji zlokalizowanych w 
Bukowej, Czostkowie i Ludyni. 

Gmina Krasocin jest gminą  wiejską, w dominującym stopniu rolniczą. Użytki rolne stanowią  72,5 %. Lasy i grunty 
leśne stanowią  21,41%. Gmina charakteryzuje się  przewagą  gleb zaliczanych do słabych, wymagających 
nawożenia organicznego, wapnowania, o niskiej zasobności w składniki pokarmowe. Pofałdowana budowa terenu, 
wysokie zakwaszenie gleb, a także stosowanie nawozów o silnym działaniu sprawiają, że gmina posiada bardzo 
niekorzystne warunki do rozwoju produkcji rolniczej. Na terenie gminy przeważają  uprawy zbożowe, głównie 
żyta, pszenicy i owsa, a także produkcja warzyw (głównie ziemniaki) oraz roślin przemysłowych. 

Część  granic gminy ma charakter naturalny: zachodnią  i północną  granicę  wyznaczają  rzeki Czarna i Czarna 
Struga zwana Felisówką, a także skraj lasów. Większe kompleksy leśne porastają  głównie tereny północnej i 
zachodniej części gminy. Można tu spotkać  bory suche, wilgotne, bagienne i mieszane, z przewagą  siedlisk 
wilgotnych. Na pozostałym terenie lasy rozrzucone są  wśród pól i łąk. Wysoki wskaźnik sprzyja rozwojowi 
przemysłu drzewnego i daje dobre warunki do produkcji biomasy. 
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Gmina Krasocin na koniec 2020 roku liczyła 10 634 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią  kobiety, a 50,5% 
mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 1,9%. 

Dane z GUS wskazuję, iż  Gmina Krasocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu -0,57 na 1000 mieszkańców gminy Krasocin. 

W 2020 roku zarejestrowano 73 zameldowań  w ruchu wewnętrznym oraz 113 wymeldowań, w wyniku czego 
saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Krasocin -40. W tym samym roku 5 osób zameldowało się  z 
zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań  za granicę  - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1. 
61,0% mieszkańców gminy Krasocin jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% 
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

W gminie Krasocin w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 109 podmiotów gospodarki 
narodowej, z czego 960 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą. W tymże roku 
zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 
najwięcej (121) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (55) w roku 2009. W tym samym okresie 
najwięcej (119) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (50) podmiotów 
wyrejestrowano natomiast w 2020 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających 
osobowość  prawną  w gminie Krasocin najwięcej (5 1) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod 
kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 080) jest mikro-przedsiębiorstw, 
zatrudniających O - 9 pracowników. 

1,9% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako 
przemysł  i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 52,4% (581) podmiotów, a 45,7% (507) podmiotów 
w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność  
gospodarczą  w gminie Krasocin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są  Przetwórstwo 
przemysłowe (29.5%) oraz Budownictwo (25.8%). 

2.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 
W zakresie ochrony powietrza i klimatu w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2017-2020 
z perspektywą  do roku 2024 założono realizację  zadań  związanych z modernizacją  oświetlenia, 
termomodernizacją  obiektów oraz inwestycjami drogowymi na terenie gminy. 

Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego gminy Krasocin 

W 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację  projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy 
Krasocin". W ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej" typ projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne" Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Wartość  projektu ogółem: 2 527 650,00 zł, 
wnioskowane dofinansowanie: 1970 363,68 zł. Zadanie zrealizowano. 

W 2018 roku Gmina zleciła zaprojektowanie i rozbudową  oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin, w 
miejscowościach: Krasocin, ul. Ludowców, Oleszno, ul. Zagórska, Oleszno, ul. Partyzantów, Oleszno, ul. 
Włoszczowska, Wojciechów /dr. pow.!, Wojciechów /dr. gminna], Brygidów, Ostrów, Niwiska Gruszczyńskie. 
Zakres prac obejmował  budowę  26 szt. słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz 1,262 km linii 
oświetleniowej. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krasocin 

Gmina realizowała projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy 
Krasocin", w ramach RPO WS na lata 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym. Termomodernizacji poddano 4 budynki, w tym: SP w Cieślach, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, budynek po byłej poczcie (dawne wójtostwo), ul. 
Wyzwolenia 2, Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1. 

Ponadto, ze środków własnych Gmina zrealizowała: dobudowę  kotłowni wraz z instalacją  c.o. w budynku 
strażnicy OSP Ostrów, budowę  PSZOK w ramach RPO WS tytuł  projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Krasocinie" w ramach RPO WS działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

W 2020 roku zrealizowano przedsięwzięcie „Termomodernizacji strażnicy OSP Sułków, Etap I - Ocieplenie stropu 
remizy OSP Sułków (ekofiber)". Zadanie było realizowane w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza 
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wspierające działalność  ochotniczych straży pożarnych". Wartość  zadania wyniosła 18 297,50 zł  brutto, w tym 
wykonanie audytu energetycznego budynku za 2 000,00 zł. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosła 16 467,75 zł  przy wkładzie Gminy Krasocin 1 829,75 zł  Srodowiska. 

Budowa i przebudowa dróg publicznych 

W latach 2018-2020 na terenie gminy Krasocin przeprowadzono 18 inwestycji na drogach gminnych o długości 
12 km na kwotę  około 3,5 mln É. 

W latach 2018-2019 na drogach powiatowych w gminie Krasocin realizowano zadania w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 
W ramach programu zrealizowano: Przebudowę  drogi powiatowej nr 0262T Krasocin-Czostków, odcinek przez 
miejscowość  Czostków. Koszt 3 978 609,84 zł, w tym środki powiatu 935 988,84 zł, oraz dotacja Gminy Krasocin 
1112720zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie w 2020 roku przeprowadził  remont drogi powiatowej nr 0261 T 
Belina - Ostrów - Niwiska Krasocińskie na długości 1,244 km, na kwotę  233 505,66 zł, 

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do 
km 10+800" ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

2.2.1. Klimat w rejonie Gminy Krasocin 

Obszar gminy zalicza się  do XV dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej, która obejmuje swym 
zasięgiem zachodnią  część  Wyżyny Małopolskiej wraz z Górami Świętokrzyskimi. Średnia roczna temperatura 
powietrza wynosi 7,0 °C. Liczba dni traktowanych jako gorące, tj. z temperaturą  powyżej 25 °C wynosi około 35 
w roku i występują  one od kwietnia do października. Najwyższe temperatury występują  w lipcu i osiągają  35 OC. 
Minimalne temperatury powietrza notuje się  głównie w styczniu i niekiedy dochodzą  one do -30 °C. Liczba dni 
mroźnych waha się  od 44 do 49 dni w ciągu roku, natomiast liczba dni z przymrozkami ok. 200. Pierwsze 
występują  w połowie października, ostatnie pod koniec kwietnia, a nawet w pierwszej dekadzie maja. 

Średnia suma opadów jest także zmienna i kształtuje się  w ciągu roku od 600 do 650 mm. Korzystny jest rozkład 
opadów, bowiem w okresie wegetacji roślin, tj. od kwietnia do września ich wielkość  wynosi 400 mm. Dni w 
których występują  opady jest około 130. Istotnym czynnikiem klimatycznym są  wiatry; wieją  one tutaj z 
prędkością  od 2 do 3 m/s. Przeważają  z kierunku zachodniego. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni w roku i 
tworzy na obszarze gminy zwartą  przestrzeń  w styczniu i w lutym. Okres wegetacji należy do dłuższych i obejmuje 
od 200 do 210 dni w roku. Taka długość  okresu wegetacyjnego sprzyja rolnictwu i umożliwia prowadzenie 
większości upraw. 

Zróżnicowane warunki fizjograficzne, głów nie rzeźba terenu w pływają  na lokalne zmiany klimatu. Na tej 
podstawie wyróżniono i scharakteryzowano następujące jednostki topoklimatyczne: 

• topoklimat zboczy - o ekspozycji południowej, południowo - zachodniej, południowo -wschodniej, 
zachodniej i wschodniej, o bardzo dobrych warunkach klimatycznych, najbardziej korzystny dla 
zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz dla sadownictwa, 

• topoklimat właściwy obszarom płaskim - o przeciętnych warunkach klimatycznych, korzystny dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

• topoklimat właściwy zboczom o większych nachyleniach i ekspozycji pólnocnej - o mało korzystnych 
warunkach klimatycznych, nie w skazany do zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz dla upraw 
wymagających znacznego nasłonecznienia, 

• topoklimat dolin rzecznych oraz terenów o płytkim poziomie wód gruntowych - o okresowo mniej 
korzystnych i niekorzystnych warunkach klimatycznych, nie w skazany do wszelkiej zabudowy, 

• topoklimat właściwy obszarom zalesionym - o specyficznym klimacie, w skazany do wykorzystania 
rekreacyjnego w lasach występujących na siedliskach lasów oraz borów świeżych i suchych, 
niewskazany dla celów rekreacji w lasach i borach występujących na siedliskach wilgotnych i 
bagiennych. 

Pod względem klimatycznym obszar gminy ma naturalne predyspozycje dla rozwoju funkcji rekreacyjno - 
wypoczynkowej. Charakteryzuje się  umiarkowanym klimatem i warunkami korzystnie wpływającymi na 
organizm i samopoczucie człowieka. 
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2.2.2. Jakość  powietrza na obszarze Gminy Krasocin 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 
najmniej na tych poziomach; 

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są  one 
dotrzymane; 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

Na stan powietrza w gminie Krasocin mają  wpływ następujące czynniki: 

• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł  punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja, 
• emisja ze środków transportu i komunikacji, 
• emisja niezorganizowana. 

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń  powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących 
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych. W kolejnych 
podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się  na terenie powiatu i określono ich wpływ na stan 
powietrza atmosferycznego. 

Podstawową  masę  zanieczyszczeń  odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej 
uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych 
ilościach emitowane są  również  chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Wraz z pyłem emitowane są  również  metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną  z bardziej znaczących substancji 
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność  wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się  
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył  drobny poniżej 10 mikrometrów (PM 10). Ta druga frakcja jest 
szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż  jej cząstki są  już  zbyt małe, by mogły zostać  zatrzymane 
w naturalnym procesie filtracji oddechowej. 

Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą  
dostawać  się  substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany. 

O wystąpieniu zanieczyszczeń  powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie zanieczyszczeń  
powietrza w znacznym stopniu decydują  występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń  
zanieczyszczeń  są  głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie 
zanieczyszczeń  zależy również  od pory roku. I tak: 

• sezon zimowy, charakteryzuje się  zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską  
emisję, 

• sezon letni, charakteryzuje się  zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne 
powstałe w reakcjach fotochemicznych. 

Ocenę  stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z opracowania 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Kielcach pt. „Ocena jakości powietrza w województwie 
świętokrzyskim w roku 2020". 
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Rysunek 2 Stacje pomiarowe na terenie stref województwa świętokrzyskiego, wykorzystane w ocenie za 2020 r. 
źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2020 roku 

Ocenę  jakości powietrza wykonano dla obszaru stref. Zgodnie z rozporząd7eniem Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się  oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), w 
przypadku województwa świętokrzyskiego są  to: 

• strefa PL260 1 miasto Kielce, 
• PL2602 strefa świętokrzyska (do której należy obszar gminy Krasocin) 

Podstawę  klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowiły: 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• poziom docelowy, 
• poziom celu długoterminowego, 

określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

Ocenę  przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych: 

• ze względu na ochronę  zdrowia ludzi - dla wszystkich stref, 
• ze względu na ochronę  roślin - dla strefy świętokrzyskiej. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki S02, benzen C6H6, ołów Pb, 
arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył  PM10, pył  PM2,5, ozon 03, tlenek węgla CO. W ocenie 
pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NO, ozon 03. 

W wyniku oceny każdej strefie przypisano klasę  dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę  
zdrowia ludzi i ze względu na ochronę  roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłączone są  strefy: 
aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy zaliczono: 

• do klasy A —jeżeli stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, 
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• do klasy C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy przekroczyły poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe. 

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość  powietrza na terenie całej strefy nie 
spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności pro-wadzenia 
intensywnych działań  na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę  
podjęcia odpowiednich działań  w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) 
i dla określonych zanieczyszczeń  - włączając konieczność  opracowania programu ochrony powietrza - POP, o ile 
program taki nie został  opracowany wcześniej dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 

Dwutlenki siarki SOs 

W strefie świętokrzyskiej na stanowisku pomiarowym w Małogoszczy dotrzymane były normy dla S02. 
Maksymalne stężenia 1-godzinne wynosiły: w Małogoszczy 63 tg/m3, co stanowi 18% normy. Maksymalne 
stężenia 24-godzinne wynosiły: w Małogoszczy 28 jig/m3, co stanowi 20% obowiązującego poziomu 
dopuszczalnego. Strefa świętokrzyska otrzymała klasę  A. 

W 2020 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego S02 określonego dla stężeń  1-godzinnych i 24-godzinnych. Takich przekroczeń  nie odnotowano 
również  w latach wcześniejszych. Analiza maksymalnych stężeń  dobowych i l-godzinnych S02 od 2010 roku 
wskazują  na stopniowe obniżanie się  poziomu zanieczyszczenia w powietrzu. Trend spadkowy nie jest jednak 
jednoznaczny i w pewnym stopniu zależy od warunków atmosferycznych, gdyż  wyższe stężenia S02 
odnotowywane są  w okresie zimowym. 

Dwutlenek azotu NO2 

Dla strefy świętokrzyskiej ustalono klasę  A z uwagi na nie występowanie, ponad dozwoloną  ilość, przekroczeń  
wartości kryterialnych określonych dla stężeń  l-godzinnych jak również  nie przekraczanie norm obowiązujących 
dla stężeń  średnich rocznych. Na podstawie pomiarów możliwość  oceny zarówno stężeń  1-godzinnych jak i 
średnich rocznych występowała w odniesieniu do wykonujących badania ciągłe i prowadzących automatyczny 
rejestr danych w Nowinach. 

W strefie świętokrzyskiej na wszystkich stanowiskach dotrzymane były normy dla NO2. Maksymalne stężenia 1 - 
godzinne wynosiły: w Małogoszczy 114 jig/m3, co stanowi 28% normy. Stężenia średnioroczne wynosiły 
natomiast: w Małogoszczy 19 j.tg/m3, co stanowi odpowiednio 48% obowiązującego poziomu dopuszczalnego. 

W 2018 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego NO2  określonego dla stężeń  1-godzinnych i średnich rocznych. Takich przekroczeń  nie 
odnotowano również  w latach wcześniejszych. Zestawienia maksymalnych stężeń  1-godzinnych NO2  oraz 
średnich rocznych od 2010 roku wskazują  na utrzymywanie się  imisji na podobnym poziomie na stacji w 
Nowinach. 

Tlenek węgla CO 

Strefa świętokrzyska (w tym również  powiat kielecki) oceniona została jako spełniająca wymogi klasy A z uwagi 
na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeń  wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród 
średnich kroczących, obliczanych co godzinę  z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 

W ocenie CO dla strefy świętokrzyskiej wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska pomiarowego 
zlokalizowanego na stacji mobilnej w Końskich. Zarejestrowana w 2020 roku wartość  maksymalnej średniej 8-
godzinnej na mobilnej stacji pomiarowej w Końskich wynosiła 2 mg/m3, co stanowi 20% poziomu dopuszczalnego 
i oznacza, że norma została dotrzymana. 

W szacowaniu uwzględniono analizę  stężeń  CO ze stacji zlokalizowanej w Małogoszczy z lat 2014-2017 oraz 
stężeń  pomierzonych na stacjach znajdujących się  w strefie świętokrzyskiej i na terenie województw sąsiednich. 
Dodatkowo porównano emisję  CO na terenie obu stref w województwie świętokrzyskim z lat 2017 i 2018, co 
wykazało stan utrzymywania się  tego zanieczyszczenia na podobnym poziomie. 

W 2020 roku na terenie gminy, jak i całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego tlenku węgla. Na przestrzeni wielolecia od 2010 roku poziom wartości maksymalnej 8-godzinnej 
waha się  pomiędzy wartościami 2-4 mg/m3, jedynie w roku 2012 i 2015 osiągnął  wartość  o 0,5 mg/m3  wyższą. W 
żadnym z analizowanych lat nie przekroczył  połowy poziomu dopuszczalnego 

17 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

Ozon 03 

Dla ozonu ze względu na ochronę  zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriów: poziom docelowy wynoszący 120 
tg/m3  i odnoszony do wartości maksymalnej średniej 8-godzinnej w dobie, który nie powinien być  przekroczony 

w ponad 25 dobach w roku kalendarzowym, oraz poziom celu długoterminowego, który określa to samo stężenie 
ozonu, co poziom docelowy, jednak nie powinien być  przekroczony w żadnej dobie w roku kalendarzowym. 

Strefę  świętokrzyską  oceniono na podstawie pomiarów ozonu prowadzonych na stacji pomiarowych w 
Małogoszczy. Strefa ta została sklasyfikowana jako A i D2. W latach 2018-2020 w Małogoszczy wystąpiło 18 
dób z przekroczeniem poziomu docelowego. 

W 2020 roku na terenie gminy nie wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego 03 określonego dla stężeń  
maksymalnych 8-godzinnych spośród średnich kroczących, ponad dozwoloną  ilość. Natomiast poziom celu 
długoterminowego został  przekroczony. Wieloletnie analizy statystyk dla ozonu wykazują  różnorodność  imisji 
tego zanieczyszczenia ściśle uzależnioną  od warunków meteorologicznych w uśrednianym 3-leciu. Warunki 
meteorologiczne sprzyjające formowaniu się  ozonu to przede wszystkim wysokie temperatury powietrza, wysokie 
usłonecznienie oraz obecność  w powietrzu prekursorów ozonu (tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków 
organicznych, tlenku węgla i metanu). 

Pyl PM1O 

W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów pyłu zawieszonego ze stanowiska pomiarowego w Małogoszczy. 

Zarówno dla obszaru gminy Krasocin jak i całej strefy świętokrzyskiej przypisano klasę  C w związku z 
występowaniem przekroczeń  poziomu dopuszczalnego dla stężeń  24-godzinnych pyłu PM1O - po uwzględnieniu 
dozwolonych częstości przekroczeń  określonych rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu. Równocześnie dotrzymany został  poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego tego 
zanieczyszczenia, dając wynik klasyfikacji A. 

Stężenia średnie roczne pyłu PM1 O w rejonie gminy od 2010 roku wykazują  wahania z lekkim trendem 
spadkowym. Również  w przypadku tych statystyk istnieje duża zależność  od warunków meteorologicznych. W 
latach z łagodniejszymi zimami średnie roczne były niższe. Od 2013 roku średni roczny poziom dopuszczalny 
pyłu PM 10 w rejonie gminy Krasocin jest dotrzymywany. 

Podsumowanie dla oceny wedlug kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin w 
strefie świętokrzyskiej 

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę  świętokrzyską  - 
przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (norma dobowa) 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Dodatkowa ocena dla pyłu PM2,5 (faza II) dała wynikową  klasę  Cl. 
Klasyfikacja strefy pod względem poziomu docelowego ozonu skutkowała nadaniem klasy A oraz D2 z uwagi na 
przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Pozostałe zanieczyszczenia w zakresie dotrzymywania norm 
uzyskały klasę  A. 

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę  świętokrzyską  zaliczono do 
klasy A pod kątem S02 oraz NON. Poziom docelowy 03 został  dotrzymany, a cel długoterminowy przekroczony, 
więc strefie przypisano klasy A i D2. 

Dla stref ze statusem klasy C. Cl oraz D2 określono obszary przekroczeń. W przypadku BaP przekroczenia 
poziomu docelowego w 2018 roku wystąpiły niemalże na terenie całego województwa. Obszary przekroczeń  
pyłów PM 10 i PM2,5 (II faza) obejmowały znaczną  część  gminy. W przypadku ozonu przekroczenie celu 
długoterminowego dotyczyło całego powiatu. 

Klasyfikacja stref za 2020 rok zmieniła się  w porównaniu do roku 2018, wyłącznie dla kryterium ochrony zdrowia, 
w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 (faza 1) oraz ozonu. Dla pyłu PM2,5 nastąpiło polepszenie klasyfikacji 
(zmiana statusu z klasy C na klasę  A). Ocena ozonu w strefie świętokrzyskiej również  przyniosła polepszenie 
klasyfikacji - zmiana z klasy C na klasę  A. Dla pozostałych zanieczyszczeń  klasy stref nie uległy zmianie. 

2.2.3. Emisja z emitorów liniowych 

Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją  jest zanieczyszczenie 
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się  po drogach, emitują  do 
atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa napędowego, 
a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się  niektórych elementów 
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pojazdu (powstają  wtedy zanieczyszczenia w postaci pyłów gumowych, azbestowych, kamiennych oraz rdzy, 
sadzy itp.). 

Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast i centrum gmin. Mimo prowadzonej tam modernizacji 
układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność  ruchu w godzinach 
szczytu jest zakłócona. Obecność  spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwany jest w letnie, słoneczne dni, 
ponieważ  oprócz toksycznych spalin tworzy się  bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa 
ozonu pochodzenia fotochemicznego. 

Gmina Krasocin posiada dobrze rozwinięty system sieci drogowej. Pod względem gęstości sieci układ drogowy 
jest wystarczający. Łączna długość  dróg publicznych na terenie Gminy wynosi około 100 km. Znaczna część  dróg 
powiatowych i gminnych jest w złym lub słabym stanie technicznym i wymaga przebudowy lub pilnych 
remontów. Przez Gminę  nie przebiegają  drogi o znaczeniu krajowym. Układ sieci dróg Gminy Krasocin tworzą: 

• droga wojewódzka nr 786 - 15 km, 
• drogi powiatowe 29 km, 
• drogi gminne 55,72 km. 

Zarządcami dróg, do właściwości, których należą  sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania 
i ochrony dróg, są  następujące organy: 

• dróg wojewódzkich - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
• dróg powiatowych - Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, 
• dróg gminnych - władze Gminy Krasocin. 

Na terenie gminy jest zlokalizowanych łącznie 145 szt. przystanków komunikacyjnych (18 szt. własnych, 127 szt. 
w zarządzie gminy) w tym przy droga gminnych i wewnętrznych jest zlokalizowanych 18 szt., przy drogach 
powiatowych 111 szt., przy drodze wojewódzkiej 16 szt. 

Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość  szybkiego i dogodnego komunikowania się, 
stanowiąc podstawę  do podnoszenia atrakcyjności terenu gminy, wymaga ciągłego utrzymywania wszystkich dróg 
na odpowiednim poziomie technicznym oraz podnoszenia ich parametrów technicznych i dostosowywania do 
standardów europejskich. 

W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich został  przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu 
(GPR), który stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Podstawę  prawną  
przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 1 września 2014 r. 

Tabela 2 Średnio dobowy ruch na DW786 

Nr drogi DW786 
Procentowy udział  

pojazdów na drodze 
Liczba pojazdów w 

roku 2010 (poj/dobę) 
Liczba pojazdów w 

roku 2015 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w
roku 2020 - prognoza 

(poj/dobę) 
Samochody osobowe 79,65% 8012 10416 13540 

Motocykle 0,35% 35 46 59 
Samochody dostawcze 10,87% 1093 1421 1847 

Samochody ciężarowe bez przyczepy 3,60% 362 471 612 
Samochody ciężarowe z przyczepą  4,27% 430 559 727 

Autobusy 1,20% 121 157 204 
Ciągniki rolnicze 0,060/. 6 8 10 

SUMA 100,00% 10059 13077 17000 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
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Rysunek 3 Średnio dobowy ruch na DW374 
Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 

Tabela 3 Średnio dobowy oszacowany ruch na drogach powiatowych 

Drogi powiatowe 
Procentowy udział  

pojazdów na drodze 
Liczba pojazdów w 

roku 2010 (poj/dobę) 
Liczba pojazdów w 

roku 2014 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w 
 

roku 2020 - prognoza 
 

(poi/dobę) 

Samochody osobowe 80,20% 2848 3836 5167 

Motocykle 0,40% 14 19 26 

Samochody dostawcze 6,50% 231 311 419 

Samochody ciężarowe bez przyczepy 2,00% 71 96 129 

Samochody ciężarowe z przyczepą  4,90% 174 234 316 

Autobusy 1,30% 46 62 84 

Ciągniki rolnicze 0,60% 21 29 39 

SUMA 100,00% 3551 4783 6443 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 
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Tabela 4 Średnio dobowy oszacowany ruch na drogach 2minnych 

Drogi powiatowe Procentowy udział  
pojazdów na drodze 

Liczba pojazdów w 
roku 2010 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w 
roku 2014 (poj/dobę) 

Liczba pojazdów w 
 roku 2020 - prognoza 

 
(poj/dobę) 

Samochody osobowe 80,20% 799 1076 1449 

Motocykle 0,40% 4 5 7 

Samochody dostawcze 6,50% 65 87 117 

Samochody ciężarowe bez przyczepy 2,00% 20 27 36 

Samochody ciężarowe z przyczepą  4,90% 49 66 89 

Autobusy 1,30% 13 17 23 

Ciągniki rolnicze 0,60% 6 8 11 

SUMA 100,00% 996 1342 1807 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 

11-1 __. - 
Samochody Motocykle Samochody Samochody Samochody Autobusy Ciągniki 

osobowe 	 dostawcze ciężarowe ciężarowe z 	 rolnicze 
bez 	przyczepą  

przyczepy 

• Liczba pojazdów w roku 2010 (poj/dobę) 

• Liczba pojazdów w roku 2014 (poj/dobę) 

• Liczba pojazdów w roku 2020 - prognoza (poj/dobę) 

Rysunek 5 Średnio dobowy oszacowany ruch na drogach gminnych 
Zródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 

Spośród wszystkich pojazdów poruszających się  po drogach znajdujących się  w Gminie, największy udział  mają  
samochody osobowe oraz mikrobusy 71,3%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody 
ciężarowe oraz samochody dostawcze stanowią  łącznie ponad 27,1%. Najmniejszy udział  przypadł  pojazdom 
wykorzystywanym rolniczo oraz autobusom 1,6%. 
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Rysunek 6 Udział  pojazdów na drogach publicznych w gminie Krasocin 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPR 

Do obliczeń  emisji szkodliwych substancji do powietrza wykorzystano dane z tabel powyżej, średnie spalanie 
różnego rodzaju paliw przez pojazdy oraz liczbę  kilometrów dróg publicznych na terenie Gminy. Ponadto 
wykorzystano program licencjonowany OPERAT2000 do wyliczenia substancji emitowanych do powietrza. 

Tabela 5 Roczna emisia substancii szkodliwych do atmosfery ze środków transnortu na terenie Gminy w 2020 roku 

Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja max. Emisja
(m) 	 (Mg/rok) 

droga wojewódzka 

tlenek węgla 9766,70 308,9 
benzen 8,78 276,89 
węglowodory alifatyczne 149,20 47,04 
węglowodory aromatyczne 447,73 14,12 
tlenki azotu 5 901,71 186,11 
pył  ogółem 339,83 10,72 
dwutlenek siarki 461,96 14,57 

drogi powiatowe 

tlenek węgla 937,43 29,56 
benzen 8,44 0,27 
węglowodory alifatyczne 144,31 4,55 
węglowodory aromatyczne 43,29 1,37 
tlenki azotu 570,91 18,00 
pył  ogółem 33,03 1,04 
dwutlenek siarki 44,59 1,41 

drogi gminne 

tlenek węgla 176,32 5,56 
benzen 1,59 0,05 
węglowodory alifatyczne 27,14 0,86 
węglowodory aromatyczne 8,14 0,26 
tlenki azotu 107,38 3,39 
pył  ogółem 6,21 0,20 
dwutlenek siarki 8,39 0,26 

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń  użyto Programu OPERAT2000 
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Rysunek 7 Emisja liniowa na terenie gminy Krasocin w 2020 r. (Mg/rok) 
Źródło: opracowanie własne, do obliczeń  użyto Programu OPERAT2000 

Największa emisja zanieczyszczeń  gazów i pyłów do powietrza dotyczy głównie tlenku węgla oraz tlenków azotu. 
Nie można pominąć  również  pozostałych zanieczyszczeń  pomimo znacznie niniejszej ilości w Mg/rok, dlatego że 
są  to substancje rakotwórcze w szczególności benzen. 

2.2.4. Zaopatrzenie w gaz 

Gmina położona jest w obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. .o.o., Oddział  w Tarnowie, Zakład w 
Kielcach, jednak obecnie jest to obszar niezgazyfkowany. Do celów socjalno - bytowych mieszkańcy stosują  gaz 
ciekły propan-butan w butlach 11 kg. W planach gminy jest utworzenie sieci gazowej w oparciu o projektowaną  
stację  redukcyjno -pomiarową  I-go stopnia we wsi Występy zasilaną  z projektowanego gazociągu relacji Końskie 
- Lopuszno, biegnącego od granicy gminy w rejonie Wojciechowa. 

Sieć  gazowa doprowadzona jest jedynie do Zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o. 

2.2.5. Zaopatrzenie w ciep102  

Na terenie gminy Krasocin nie ma większych ciepłowni obejmujących swoim zasięgiem duże grupy budynków 
lub instytucji, podstawą  gospodarki ciepinej jest infrastruktura ciepłownicza oparta na lokalnych źródłach ciepła 
eksploatowanych na własne potrzeby oraz przez piecowy system ogrzewania mieszkań. Głównym paliwem 
wykorzystywanym do ogrzewania mieszkań  jest węgiel, duży udział  posiada również  biomasa, najczęściej w 
postaci resztek z rolnictwa, sadownictwa, w rzadkich przypadkach używany jest olej opałowy i gaz z butli. W 
budynkach użyteczności publicznej mniej więcej po połowie wykorzystywany jest olej opałowy i węgiel/miał. W 
budynkach mieszkalnych do celów kulinarnych używane są  paleniska kuchenne, kuchnie na propan-butan i 
kuchnie elektryczne, a do ogrzewania wody uzupełniająco termy elektryczne. 

2.2.6. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł  energii 
2.2.6.1. 	Możliwość  wykorzystania energii wodnej 

W celu oszacowania potencjału energetycznego rzek, najistotniejsze znaczenie mają  dwa czynniki, tj. spadek 
koryta rzeki oraz przepływy wody. Polska jest krajem nizinnym, o stosunkowo małych opadach i dużej 
przepuszczalności gruntów, co znacznie ogranicza zasoby energetyczne rzek. Ponadto rzeczywiste możliwości 
wykorzystania zasobów energetycznych są  ograniczone m.in. przez sprawność  urządzeń, istniejące warunki 

2 Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krasocin, 2016 r. 
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terenowe (np. zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nieenergetycznych, konieczność  zapewnienia 
minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią. Powyższe ograniczenia powodują  zmniejszenie 
potencjału teoretycznego, a wynik końcowy określany jest jako potencjał  techniczny. 

Południowo-wschodnia część  Gminy Krasocin odwadniana jest przez zlewnię  rzeki Nidy oraz jej dopływy: 
dopływ spod Skorkowa, Lipnica do Strugi Lipowo, Struga Żarczycka. Pozostała część  Gminy należy do zlewni 
rzeki Czarna oraz jej dopływów: Czarna Struga, Nowa Czarna, Biała. Aktualnie na ich przebiegu nie zastosowano 
elektrowni wodnych, a brak informacji odnośnie spadku uniemożliwia oszacowanie potencjału i wykorzystanie 
energii pozyskanej z wody. 

Tabela 6 Zasoby energii wodnej rzek w rejonie Gminy Krasocin i możliwości ich technicznego wykorzystania 

Obszar lub rzeka 

Zasoby teoretyczne Zasoby techniczne 

w GWII Udział  w całości 
zasobów w GWh 

Stopień  wykorzystania 
teoretycznych zasobów -. energii 

Udział  w 
ca łości zasobów 

Dorzecze Wisly 16 457 71,5% 9270 56,3% 77,6% 

Doplyw 
lewobrzeżny 

Nida 
64 0,3% 38 59,4% 0,3% 

Dopływ 
lewobrzeżny 

Pilica 
316 1,4% 170 53,8% 1,4% 

źródło: „Odnawialne źródła energii" Wojciech Matuszek Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, ELEKTROENERGETYKA 
NR 1/2005 (52) 

W Polsce potencjał  wodno-energetyczny jest nierównomiernie rozłożony na terenie kraju. Przeważająca jego 
część, bo aż  około 68 % występuje w dorzeczu Wisły, z tego aż  połowa to potencjał  odcinka dolnej Wisły od 
ujścia Pilicy do morza; zaledwie 17,6 % w dorzeczu Odry; około 2,1 % rzeki Przymorza oraz Warmii i Mazur 
niezwiązane z dorzeczem Wisły oraz 12,5% mała energetyka. Do rzeko dużym potencjale energetycznym zalicza 
się  Wisłę, Dunajec, San, Bug oraz Odrę, Bóbr i Wartę. 

Największa koncentracja istniejących elektrowni wodnych średniej i dużej mocy w Polsce jest na zachodzie i 
południu kraju; najsłabsze zagęszczenie - w Polsce centralnej, a na wschodzie kraju praktycznie nie występują. 
Najkorzystniejsze pod względem zasobów MEW są  rejony południowe Polski (podgórskie), zaś  ze względu na 
istniejącą  zabudowę  hydrotechniczną  także zachodnie i pólnocne. 

Na terenie gminy Krasocin nie należy się  spodziewać  w najbliższym czasie masowego powstania elektrowni 
wodnych. 

2.2.6.2. 	Możliwość  wykorzystania energii wiatrowej 

Trwający obecnie rozwój technologiczny siłowni wiatrowych pozwala na szersze wykorzystanie energii wiatru do 
produkcji energii elektrycznej. Wiatr jest przekształconą  formą  energii słonecznej - to ruch cząstek powietrza 
wywołany nierównomiernym nagrzewaniem się  powierzchni Ziemi w wyniku działania promieniowania 
słonecznego. Około 25% tej energii stanowi ruch mas powietrza przylegających bezpośrednio do powierzchni 
ziemi. Jeśli uwzględni się  różne rodzaje strat, oraz możliwości rozmieszczenia urz4rl7eń  przetwarzających energię  
wiatru, mają  one potencjał  energetyczny o mocy 40 TW. 

Energia wiatrowa jest ekologicznie czysta - do jej wytworzenia niepotrzebne jest wykorzystanie jakiegokolwiek 
paliwa. Zastosowanie siłowni wiatrowych do produkcji energii, powoduje redukcję  emisji gazów cieplarnianych, 
W tym CO2, oraz poprawę  jakości powietrza, poprzez brak emisji S02, NOx i pyłów do atmosfery. Ponadto wiatr 
jest niewyczerpalnym i odnawialnym źródłem energii. 
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Wybór miejsca pod lokalizację  siłowni wiatrowych powinien opierać  się  na analizie warunków wiatrowych. 
Wstępna ocena może zostać  dokonana w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. Zasoby energii wiatru są  silnie 
związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Decydują  one o tym, czy dany obszar jest 
korzystnym miejscem do zbudowania siłowni wiatrowej. 

Energia wiatru w kWh/(rn2/rok) 

Na wysokości 10 m Na wysokości 30 m 

Rysunek 8 Energia wiatru w kWh!(m2/rok) na wysokości 10 i 30 m n.p.m. 
Źródło: „Energia 8 Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW 

Po analizie powyższej mapy wywnioskować  można, iż  potencjał  energetyczny wiatru na obszarze Gminy Krasocin 
mieści się  w zakresie 500-750 kWh!(m2/rok), na wysokości 30 m nad powierzchnią  terenu. Na podstawie 
dołączonej mapy Gmina Krasocin w całym obszarze posiada dość  korzystne warunki wykorzystania wiatru. 
Warunki lokalne terenu mogą  sytuację  tą  dodatkowo polepszyć  albo pogorszyć. Przed przystąpieniem do realizacji 
projektu należy przeprowadzić  dokładne badania warunków wiatrowych, jednak jest to kosztowna inwestycja. 
Przyczyną  zakłóceń  przepływu wiatru mogą  być  przeszkody terenowe związane ze środowiskiem geograficznym 
(góry), przyrodniczym (lasy) czy działalnością  człowieka (budowle). Powodują  one różnego rodzaju zmiany 
kierunku i siły wiatru (turbulencje i uskoki wiatru). 

Na terenie Gminy Krasocin wg Urzędu Regulacji Energetyki nie ma elektrowni wiatrowych'. 

http ://www.ure.goy.pl/uremapoze/mapa. html 
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2.2.6.3. 	Możliwość  wykorzystania energii słonecznej 

Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, ekologicznie czystym i najbardziej naturalnym 
z istniejących źródeł  energii. Najefektywniej może być  wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na 
ciepłą  wodę  użytkową  i ogrzewanie pomieszczeń. Dużą  zaletą  jest jej łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów 
gospodarstwa domowego. 

Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania potencjalnych 
i rzeczywistych zasobów energii słonecznej na danym obszarze i parametryzacji warunków meteorologicznych 
dostosowanych do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię  elektryczną  
lub ciepiną. 

Istotny wpływ na ilość  promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi ma przejrzystość  powietrza. Parametr 
przezroczystości powietrza ulega wahaniom w ciągu dnia w zależności od warunków meteorologicznych. Ponadto, 
zmniejszenie przejrzystości powietrza może być  wywołane również  przez zawieszone w nim liczne cząsteczki 
pyłu i dymu. 

50 km 

Ayerage annual sum of GH 1, period 19942016 - 
1000 	1050 	1100 	1150 kWh/m2  

Rysunek 9 średnie roczne sumy usłonecznienia 
Źródło: www.solargis.com  

Gmina Krasocin położona jest na obszarze rejonu południowo-wschodniego, gdzie średnioroczna suma 
promieniowania słonecznego wynosi 1100-1150 kWh/m2, natomiast średnie sumy usłonecznienia w ciągu roku 
wahają  się  w granicach 1350-1400 h/rok. Powyższe warunki sprawiają, że Gmina dysponuje dobrymi warunkami 
dla rozwoju energetyki słonecznej. Na terenie gminy działają  4 farmy fotowoltaiczne do 1 MW w miejscowości 
Oleszna. 

Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej w Gminie powinno być  zatem instalowanie 
indywidualnych małych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
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2.2.6.4. 	Możliwość  wykorzystania energii geotermalnej 

Energia geotermalna to energia ciepina wnętrza Ziemi. Jej nośnikami są  para wodna, woda wypełniająca pory i 
szczeliny w skałach wodonośnych oraz gorące skały. Powyższe nośniki zaliczane są  do odnawialnych źródeł  
energii. Pomimo faktu, że energia geotermalna występuje w niewyczerpywalnych ilościach, to jednak jej złoża na 
kuli ziemskiej są  rozmieszczone nierównomierne i znajdują  się  na różnych głębokościach, co wpływa na 
możliwości i ekonomiczną  opłacalność  ich eksploatacji. 

W zależności od głębokości, z której eksploatowana jest energia geotermalna, wyróżnia się: 

• geotermię  płytką  (niskiej entalpii) - wykorzystującą  energię  ciepiną  gruntu z głębokości do ok. 100 m za 
pomocą  pomp ciepła, 

• geotermię  głęboką  (wysokiej entalpii) - pozyskującą  energię  ciepiną  z wnętrza Ziemi, 
z głębokości kilku kilometrów. 

E 
40 50 50 10 50 90 100 mW/.n2 

Rysunek 10 Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia ciepinego na obszarze Polski 
Źródło: https://www.mos.goy.pl/ (Szewczyk 8 Gientka, 2009) 

Analizując powyższe mapy rozkładu gęstości strumienia ciepinego można stwierdzić, iż  budowa instalacji 
geotermalnych wysokiej entalpii w Gminie Krasocin jest uzasadniona. Ponadto, na terenie całej Gminy można 
wykorzystać  geotermię  płytką  przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem 
przenoszącym ciepło z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się  niewyczerpalnymi zasobami energii, tj. 
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gruntu, wody lub powietrza (dolne źródło ciepła) do górnego źródła ciepła w postaci ciepła o wyższej 
temperaturze. 

2.2.6.5. 	Możliwość  wykorzystania energii z biomasy, w tym biogazu 

Biomasa 

Słoma4  to „dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych", a także wysuszone rośliny strączkowe, len czy 
rzepak. Charakteryzuje się  dużą  zawartością  suchej masy (około 85%). W energetyce zastosowanie znajduje słoma 
wszystkich rodzajów zbóż  oraz rzepaku i gryki, natomiast szczególnie cenną  jest słoma żytnia, pszenna, rzepakowa 
i gryczana oraz osadki kukurydzy. 

Do celów projektowych przyjęto zużycie słomy pochodzącej z upraw zboża oraz rzepaku na terenie Gminy 
Krasocin. W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię  poszczególnych upraw. 

Tabela 7 Powierzchnia upraw na terenie Gminy Krasocin 

Uprawa jednostka Powierzchnia 

ogółem ha 3444,78 

zboża razem ha 2750,48 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ha 2685,10 

ziemniaki ha 238,76 

uprawy przemysłowe ha 2,06 

buraki cukrowe ha 1,73 

rzepak i rzepik razem ha 0,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 

Słoma jest wykorzystywana głównie jako pasza lub podściółka w hodowli zwierząt gospodarskich, zaś  do celów 
energetycznych wykorzystuje się  jedynie jej nadwyżki. Wykorzystanie nadwyżek w celach energetycznych 
pozwala uniknąć  ich spalania na polach, chroniąc tym samym stan środowiska naturalnego. W związku z 
powyższym, w obliczeniach projektowych należy uwzględnić  ilość  słomy koniecznej do produkcji zwierzęcej. 
Zapotrzebowanie na słomę  jest różne w zależności od gatunku zwierząt. Zapotrzebowanie na słomę  dla 
poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Zapotrzebowanie na słomę  dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych. 

Zwierzęta hodowane Zapotrzebowanie na siomę  (kg/szt.)/rok 

Bydło 2555 

Trzoda chlewna 730 

Drób 

źródło: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych, Inżynieria Rolnicza 
6(104)/2008 

4źródlo: „Mala Encyklopedia Rolnicza" 
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Na terenie Gminy Krasocin pod uprawę  zbóż  wykorzystuje się  odpowiednio 2750,48 ha. Z upraw tych, 
uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych hodowlanych gatunków zwierząt na słomę  ze zbóż, na terenie 
Gminy można uzyskać  na cele energetyczne 4 108 ton słomy. Wartość  opałowa słomy wynosi 15 MJ/kg, zatem 
potencjał  energetyczny słomy pochodzącej z produkcji rolnej wyniesie 61 619 GJ/rok. Po uzyskaniu słomy z 
produkcji rolnej należy poddać  ją  procesowi peletyzacji w celu zwiększenia udziału biomasy nawet do 30% w 
ogólnym bilansie paliwa spalanego w kotłach energetycznych oraz do celów transportowych. 

Łączna powierzchnia gruntów odłogowych i ugorowych w Gminie Krasocin wynosi 338 ha. W celu zaopatrzenia 
Gminy w energię, grunty te można wykorzystać  do uprawy roślin energetycznych. Podana wartość  powierzchni 
gruntów jest jedynie teoretyczna. Należy uwzględnić, iż  nie wszystkie tereny będą  nadawać  się  do uprawy roślin 
- dlatego jako powierzchnię  do zagospodarowania w celu uprawy roślin energetycznych przyjęto wartość  70% z 
338 ha= 236,6 ha. 

Warunki klimatyczne i glebowe Polski umożliwiają  wykorzystanie pod uprawy energetyczne następujących 
roślin: 

• wierzba wiciowa, 
• ślazowiec pensylwański, 
• słonecznik bulwiasty, 
• trawy wieloletnie, 
• tradycyjne gatunki rolnicze. 

W obliczeniach projektowych przeanalizowano możliwość  pozyskania energii z uprawy słonecznika bulwiastego 
(Helianthus tuberosus), potocznie zwanego topinamburem. Jego uprawa jest najbardziej efektywna się  na glebach 
średnich, przewiewnych, o dużej zasobności w składniki pokarmowe i dostatecznej wilgotności. Rośnie również  
dobrze na glebach gliniastych oraz na bardziej suchych i żyznych stanowiskach. Topinambur posiada wiele cech 
istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Głównymi cechami jest wysoki potencjał  plonowania 
oraz niska wilgotność  uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejną  zaletą  
topinamburu jest możliwość  pozyskania zarówno części nadziemnych (które po zaschnięciu mogą  być  spalane w 
specjalnych piecach do spalania biomasy lub współspalane z węglem), jaki podziemnych organów spichrzowych. 
W polskich warunkach średni plon topinamburu kształtuje się  na poziomie 10-16 t s.m. ha, ajego wartość  opałowa 
wynosi około 15-16 MJ/kg suchej masy. 

Szacując przeciętny plon topinamburu na 15 t s.m./ha można stwierdzić, że na terenie Gminy Krasocin, 
wykorzystując 70% dostępnych ugorów, można byłoby wyprodukować  7 453 ton s.m. topinamburu, tj. 111 800 
GJ energii rocznie. 

Biogaz 

Najczęściej stosowanymi substratami do produkcji biogazu rolniczego są  nawozy naturalne, wśród których 
wymienić  należy gnojowicę  oraz obornik. Obliczenie możliwego zysku energetycznego z biomasy pochodzącej z 
hodowli zwierząt opiera się  na wskaźniku wielkości produkcji biogazu oraz wykorzystaniu liczby sztuk dużych 
zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże 
zwierząt. 

Tabela 9 Wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże [m3/SDId]. 

Bydło Trzoda chlewna 

   

1,5 
	

1,5 
	

3,75 

Źródło: Odchody zwierząt jako substrat dla biogazowni [http://bio-gazownie.edu.pl/ 

Ze względu na niezbyt wielką  liczbę  ferm zwierzęcych surowce pochodzenia zwierzęcego uzupełniane są  
substratami roślinnymi lub innymi wysokoenergetycznymi rodzajami biomasy. W poniższej tabeli przedstawiono 
liczbę  zwierząt w gospodarstwach na terenie Gminy Krasocin. 
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Tabela 10 Pogłowie zwierząt gospodarskich w Gminie Krasocin oraz produkcja biogazu 

Rodzaj zwierząt 
Liczba zwierząt 

[szt.] 

Biogaz 

[m3/rok] 
Produkcja energii [~rok] 

Byki 1421 2 131,50 15,99 

Krowy 1865 2 797,50 20,98 

Konie 93 139,50 1,05 

Lochy 272 408,00 3,06 

Knury 2655 3982,50 29,87 

Kury 53050 198 937,50 1492,03 

SUMA 208 396,50 1562,97 

źródło: Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 

Jak ukazuje powyższa tabela najwięcej biogazu i energii elektrycznej można pozyskać  wykorzystując odchody 
bydła. Łączny potencjał  energetyczny nawozów naturalnych wynosi 1563 MWhirok. Biorąc pod uwagę  trudności 
z zebraniem całości zwierzęcych odchodów przyjęto redukcję  zysku energetycznego o 40 %. 

2.2.7. Wpływ zmian klimatu na energetykę  i transport, wrażliwość  i adaptacja do zmian 

W zapotrzebowaniu na energię  elektryczną  obserwuje się  w Polsce dwie tendencje. Pierwsza z nich to 
zmniejszenie się  różnic w zapotrzebowaniu na moc w miesiącach zimowych i letnich, druga - stopniowy wzrost 
zapotrzebowania na moc i energię. Mimo wzrostu zapotrzebowania roczne zużycie energii elektrycznej na 
mieszkańca jest w Polsce ciągle jeszcze dwukrotnie mniejsze niż  w innych krajach UE stąd z dużym 
prawdopodobieństwem można założyć, że zapotrzebowanie to będzie wzrastało (na pewno do 2030 roku). Wzrost 
temperatury nie zmieni tej tendencji, gdyż  brak jest korelacji między warunkami klimatycznymi w kraju a 
zużyciem energii elektrycznej. 

O ile w perspektywie przyszłych lat prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię  elektryczną, to w 
przypadku ciepła w perspektywie lat 30. XXI wieku należy się  spodziewać  spadku lub utrzymania aktualnych 
potrzeb. Utrzymywanie się  dotychczasowego zapotrzebowania jest wypadkową  dwóch podstawowych 
składowych: ciągłego przyrostu liczby mieszkań, połączonego ze wzrostem ich powierzchni oraz spadku 
jednostkowego zapotrzebowania na ciepło w istniejących budynkach. 

Zapotrzebowanie na ciepło zależy oczywiście także od warunków klimatycznych. Prognoza klimatyczna 
wskazuje, że do 2030 roku liczba stopniodni (będących wymiarem zapotrzebowania na ciepło) - zależnie od rejonu 
Polski - zmniejszy się  o 140-220, czyli poniżej 5%, przy czym zmniejszą  się  różnice w potrzebach ciepinych 
mieszkańców różnych rejonów kraju. Zmniejszenie zapotrzebowania będzie korzystne dla scentralizowanych 
systemów ciepłowniczych, gdyż  zmniejszy się  dysproporcja między zapotrzebowaniem letnim (ciepła woda 
użytkowa), a zimowym (dodatkowo ogrzewanie). 

Zmiana liczby stopniodni do roku 2100 może sięgnąć  25% i w takiej perspektywie liczyć  się  należy ze znacznym 
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Efekt ten będzie dodatkowo wzmocniony perspektywą  znaczącej 
wymiany infrastruktury budowlanej na energooszczędną. Spodziewany wpływ zmian zapotrzebowania na skutek 
zmian temperatury można ocenić, porównując aktualne zapotrzebowanie na energię  dla ogrzewania mieszkań  w 
krajach europejskich o różnych temperaturach w sezonie grzewczym. Wzrost temperatury o około 3°C powoduje 
zmniejszenie zapotrzebowania energii do ogrzewania pomieszczeń  o około 40 KWh/m2, a więc w stosunku do 
obecnego zapotrzebowania w Polsce o około 20%. 

30 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

Najbardziej wrażliwą, z punktu widzenia zmian klimatu, składową  sektora energetyki jest infrastruktura 
wykorzystywana do dystrybucji energii elektrycznej. Już  obecnie obfite opady śniegu połączone 
z przechodzeniem temperatury przez wartość  0°C powodują  masowe awarie sieci niskiego napięcia 
i nawet kilkudniowe braki zasilania, głównie na obszarach wiejskich. Wzrost temperatury w warunkach krajowych 
spowoduje, że zimą  dni o temperaturze 0°C znacznie przybędzie. Wzrastały będą  zatem straty spowodowane 
brakiem zasilania w energię  elektryczną. 

Można przypuszczać, że przyszłe technologie energetyczne OZE praktycznie nie będą  wrażliwe na zmiany 
klimatu, co zapewni odpowiedni rozwój poszczególnych technologii i ich adaptacja do nowych warunków. 
Niektóre podsektory, jak energetyka wodna czy technologie spalania biomasy naturalnej (w tym plantacji 
energetycznych) nie będą  wykorzystywane w związku ze znacznie ograniczonymi ich zasobami). 

Sektor energetyki powinien przygotować  się  do efektywnego pozyskiwania energii ze źródeł  odnawialnych, ich 
magazynowania i przetwarzania w energię  końcową, biorąc pod uwagę  specyfikę  poszczególnych odbiorców: 
przemysłu, budownictwa, transportu i rolnictwa, jak i zróżnicowaną  specyfikę  OZE. Konieczne jest prowadzenie 
działań  zintegrowanych pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. 

Działania adaptacyjne poszczególnych sektorów powinny uwzględniać  odpowiednie podlegające im obszary, tj. 
planowania energetycznego, przestrzennego, budownictwa i infrastruktury, transportu, rolnictwa, z 
uwzględnieniem wspólnych celów zmniejszania ich energochłonności i zanieczyszczenia środowiska. 
Jednocześnie istotne jest, aby obiekty energetyczne, wytwarzające czy też  pozyskujące energię  dostosowywały się  
do zmian klimatu. Oznacza to konieczność  rozszerzenia i wzmocnienia badań  nad nowymi technologiami 
energetycznymi, rozszerzenie programów nauczania na szczeblu podstawowym, średnim i wyższym. Edukacja w 
zakresie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań  we wszystkich sektorach gospodarczych jest kluczowa dla 
szybkiej i efektywnej adaptacji do zmian klimatu i jego skutków. 

W zależności od obszaru działań, sektora gospodarki i jego wrażliwości na zmiany klimatu, działania adaptacyjne 
mogą  mieć  charakterjednorazowy, cykliczny lub długoterminowy. Wobec bardzo długiego okresu, wjakim będzie 
przeprowadzany proces adaptacyjny, preferowane powinny być  działania cykliczne w zakresie 
administracyjnoprawnym i ciągłe w obszarze edukacyjnym. Większość  działań  powinna zostać  podjęta 
natychmiast, skutki monitorowane i w zależności od tych skutków działania cyklicznie korygowane. 

Transport to jedna z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu dziedzina gospodarki. We wszystkich jego 
kategoriach, tj. transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i żegludze śródlądowej wrażliwość  na warunki 
klimatyczne należy rozpatrywać  z punktu widzenia trzech podstawowych elementów, tj. infrastruktury, środków 
transportu oraz komfortu socjalnego. 

Największym zagrożeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych w perspektywie do końca 
XXI wieku mogą  być  zmiany w strukturze: występowanie ekstremalnych opadów deszczu oraz zwiększenie opadu 
zimowego. 

Prognozy dotyczące średnich prędkości wiatru nie przewidują  zmian w oddziaływaniu wiatru. Natomiast 
prognozowanie zmian ekstremalnych prędkości jest jeszcze niemożliwe. Analiza przewidywanych zmian klimatu 
dowodzi, że zmiany te w dalszej perspektywie będą  oddziaływać  na transport negatywnie. W okresie do 2070 roku 
należy się  liczyć  przede wszystkim ze zdarzeniami ekstremalnymi, które będą  utrudniać  funkcjonowanie sektora. 
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2.2.8. Analiza SWOT 

Ochrona klimatu jakości powietrza 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Możliwość  podłączenie do sieci gazowej i wymiana źródeł  
ciepła na ekologiczne 

Korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł  energii (biomasa, solary, fotoogniwa) 

Brak dużych emitorów zanieczyszczenia powietrza 

Nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem 
izolacji ciepinej budynków 

Większość  budynków jednorodzinnych opalanych węglem 
kamiennym 

Spalanie paliw stalych niskiej jakości 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca 
ciągom komunikacyjnym (np. chodniki, parkingi, trasy 

rowerowe) 

Wysoki pobór energii przez system oświetlenia ulicznego 

Napływ zanieczyszczeń  z poza granic gminy 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Integracja z UE i wpływ środków pomocowych 

Regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe 
zobowiązujące do podniesienia jakości powietrza 

Postęp technologiczny 

Brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji 

Niedostateczna świadomość  ekologiczna społeczeństwa 

Brak zainteresowania ze strony mieszkańców 
ekologicznymi źródłami energii 

Wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych 

2.3. Zagrożenia hałasem 

Hałas, jest jednym z elementów zanieczyszczenia środowiska, który negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta liczba źródeł  hałasu i ich aktywności, tworząc niekorzystny klimat 
akustyczny. Uciążliwy hałas nie tylko wywiera negatywny wpływ na wytrzymałość  psychofizyczną  człowieka, 
ale może również  w skrajnych przypadkach, powodować  trwałe uszkodzenie słuchu. Klimat akustyczny w Gminie 
Krasocin, kształtowany jest w głównej mierze przez trasy komunikacyjne. 

W roku 2012 nastąpiła istotna zmiana przepisów odnoszących się  do dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku pochodzącego od ruchu komunikacyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 
wprowadzone zostały nowe, wyższe poziomy dopuszczalne. 

Jak wynika z Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska, Gmina Krasocin zrealizowała wszystkie 
działania zaplanowane w poprzednim POS na lata 2014-2020. W głównej mierze polegały na modernizacji, 
budowie i rozbudowie infrastruktury drogowej. Pozwoliło to na poprawę  płynności ruchu pojazdów, obniżenie 
poziomu hałasu komunikacyjnego. 

Innym zadaniem było uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin 
zapisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu. Jeśli przedmiotowy plan dotyczy terenów podlegających 
ochronie akustycznej, każda zmiana lub nowy mpzp opracowywana jest z uwzględnieniem przepisów o 
dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku. 

Do zadań  WIOŚ  w Kielcach należała kontrola emisji hałasu do środowiska. W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Srodowiska w Kielcach w ramach wojewódzkiego programu PMŚ  na lata 2013-2015 wykonywał  
pomiary monitoringowe hałasu drogowego na terenie Krasocina - droga wojewódzka 786. Nie odnotowano 
przekroczeń  dopuszczalnych poziomów hałasu, wyniki dla pory dnia wyniosły 62 dB, dla pory nocy 56 dB. 
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2.3.1. Hałas komunikacyjny 

Jednym z czynników wpływających na stan klimatu akustycznego na terenie Gminy Krasocin jest hałas 
komunikacyjny, do którego zalicza się  hałas drogowy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej 
uciążliwy jest hałas drogowy, generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter ciągły i obejmuje 
swoim zasięgiem coraz większy obszar. Przez ostatnie lata liczba samochodów na drogach systematycznie rośnie, 
co powoduje wzrost emisji hałasu, nie tylko przez pojazdy osobowe, ale również  prze pojazdy ciężarowe i 
motocykle. 

Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2013-2015, wioŚ  w Kielcach przeprowadził  pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Krasocin w 
2015 roku, w miejscowości Krasocin. Monitoring hałasu obejmował  pomiary, które posłużyły do określenia 
wskaźników długookresowych (LDWN i LN) mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w 
zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz krótkookresowych (LAD i LAeąN), mających zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. 

Krasocin - droga wojewódzka nr 786, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dopuszczalny poziom hałasu dla pory 
dnia wynosi 62 dB (norma 65 dB) oraz dla pory nocy 56 dB (norma 56 dB), w obydwu przypadkach dopuszczalne 
poziomy hałasu nie zostały przekroczone. 

Państwowy Zakład Higieny opracował  na podstawie badań  ankietowych skalę  subiektywnej uciążliwości 
zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną  klasyfikacją  uciążliwość  tego rodzaju hałasów w 
następujący sposób zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq: 

• mała uciążliwość  LAeq < 52 dB, 
• średnia uciążliwość  52 dB< LAeq> 62 dB, 
• duża uciążliwość  63 dB< LAeq> 70 dB, 
• bardzo duża uciążliwość  LAeq> 70 dB (obszar zagrożeń). 

W kolejnych latach 2016-2020 badania monitoringowe hałasu nie były przeprowadzane na terenie gminy 
Krasocin. 

2.3.2. Hałas przemysłowy 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą  na obszarze Gminy Krasocin 
kształtują  klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Na analizowanym obszarze działalność  prowadzi wiele średnich 
i mniejszych przedsiębiorstw i to one stanowią  źródło niekontrolowanej emisji hałasu. Natomiast większe 
przedsiębiorstwa posiadają  uregulowany stan prawny i czynią  starania w kierunku zmniejszenia lub całkowitego 
wyeliminowania uciążliwości związanych z ich działalnością. 

Działanie zakładów nie powinno powodować  przekroczeń  standardów, jakości środowiska i dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację  ma tytuł  prawny. Dotyczy to 
również  obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został  utworzony w związku z funkcjonowaniem zakładu. 

Jeżeli akustyczne oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla których nie 
zostały ustawowo ustalone dopuszczalne poziomy hałasu lub na terenach, dla których nie można określić  
dopuszczalnego poziomu hałasu poprzez przyjęcie wartości dopuszczalnych dla rodzaju terenu o zbliżonym 
przeznaczeniu - wówczas nie podejmuje się  działań  przewidzianych ustawą  na rzecz kształtowania klimatu 
akustycznego tych terenów. 

Organem właściwym do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na terenie Gminy Krasocin w trybie 
art. li Sa ust. 1 Prawo ochrony środowiska - jest Starosta Włoszczowski. Obecnie na terenie Gminy Starosta 
określił  dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o. przy ul. Osiedlowa 10 
w miejscowości Bukowa. 

Za przekroczenie poziomów hałasu określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska 
i obowiązujących decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska - Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska wymierza, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężne. Ponadto na 
podmiocie prowadzącym działalność  gospodarczą  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  środowiska polegająca 
na podjęciu niezbędnych działań  naprawczych. 
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2.3.3. Analiza SWOT 
Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Dobra dostępność  komunikacyjna gminy 

Prace remontowej modernizacyjne dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich 

Brak badań  hałasu drogowego, co nie daje skali zagrożenia 

Niezadowalający stan ijakość  niektórych odcinków dróg 

Brak badań  hałasu kolejowego 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Planowane modernizacje dróg 

Opracowany POH zdziałaniami priorytetowymi 

B ieżące działania utrzymaniowe oraz usprawniające na liniach 
kolejowych 

Powiększająca się  liczba pojazdów  

Dyskomfort akustyczny dla mieszkańców zamieszkujących tereny  
wzdłuż  dróg oraz w bliskiej odległości od zakładów  

Źródło: opracowanie własne 

2.4. Pola elektromagnetyczne 
Instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są: 

• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

• stacjetransformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: 

- 	stacje bazowe telefonii komórkowej, 

- 	stacje radiowe i telewizyjne. 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.) prowadzący instalację  
oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są: 

• stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym nie niższym niż  110 kV, 

• instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż  15 W, 
emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, 

są  obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary te 
wykonywane są: 

• bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 

• każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. 

Wyniki pomiarów przekazuje się  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Przez teren gminy Krasocin nie przebiegają  linie energetyczne wysokich napięć  400 kV. Natomiast przebiega 
linia energetyczna 220 kV relacji: Joachimów/Częstochowa - Stacja Kielce 400, będąca własnością  Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych Operator S.A. Na rysunku poniższym przedstawiono gminę  Krasocin na tle przebiegu 
krajowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć  400 kV (kolor czerwony) oraz 220 kV (kolor zielony). 
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Rysunek 11 Przebieg linii 220 kV Joachimów -Kielce 
źródło: http:/lwww.pse-operator.pl  

Ponadto przez teren gminy Krasocin przebiegają  linie wysokiego napięcia 110 kV relacji: 

• jednotorowa napowietrzna GPZ Oleszno - GPZ Gnieździska, 
• jednotorowa napowietrzna GPZ Oleszno - GPZ Szreniawa. 

Linie te przewidziane są  do adaptacji. Stan techniczny obu linii wysokiego napięcia jest dobry. Długość  sieci 
(linii) średniego napięcia [SN] na terenie gminy Krasocin wynosi 103,282 km, w tym: 

• sieć  napowietrzna wynosi 102,282 km, 
• sieć  kablowa wynosi 1,282 km. 

Sieci średniego napięcia wykonane są  jako linie napowietrzne oraz kablowe. 

Ponadto jak już  wspomniano do źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą  być  również  stacje bazowe 
sieci komórkowej. Na terenie Gminy Krasocin zlokalizowane są  następujące bazowe stacje telefonii komórkowej: 

• sieć  Plus, Orange, T-Mobile w miejscowości Oleszno działka nr 1071, 
• sieć  Plus, Orange, T-Mobile w miejscowości Stojewsko działka 445, 
• sieć  T-Mobile, w miejscowości Bukowa, ul. Osiedlowa 10. 

Podkreślić  należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pole elektromagnetyczne 
o wartościach granicznych występują  nie dalej niż  kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na wysokości ich 
zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się  w miastach, pola o 
wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują  dalej niż  25 metrów od anten na wysokości 
zainstalowania tych anten. 

Pomiary poziomów PEM w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 
prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia okresowych badań  poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 
1645). Rozporządzenie określa zakres prowadzenia badań, sposób wyboru punktów pomiarowych, wymaganą  
częstotliwość  prowadzenia pomiarów oraz sposoby prezentacji wyników pomiarów. 

Badania polegały na pomiarze natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w miejscach 
dostępnych dla ludności w przedziałach częstotliwości co najmniej 3 MHz do 300 MHz. Miejsca, w których 
prowadzone są  badania, muszą  znajdować  się  w odległości nie mniejszej niż  100 m od źródeł  promieniowania (np. 
anten instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, radionawigacyjnych). Pomiary wykonuje się  pomiędzy 
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godzinami 1000- 1600 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. temperatura powietrza nie była niższa 
niż  0°C, a wilgotność  nie większa niż  75%, bez opadów atmosferycznych. Częstotliwość  próbkowania wynosi co 
najmniej 10 sekund. 

Ostatnie badania obejmujące czwarty cykl pomiarowy przeprowadzono łącznie w 2019 roku w Krasocinie na stacji 
paliw „Wiatrak". Poziom natężenia promieniowanie nie przekroczył  wartości 0,1 V/m (poziom dopuszczalny w 
zależności od źródła od 28 do 10 000 V/m). 

2.4.1. Analiza SWOT 
Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak przekroczeń  dopuszczalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego 

Brak obwarowań  lokalizacyjnych dla instalacji emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Rozwój turystyczny i rekreacyjny Gminy dzięki cennym 
przyrodniczo terenom 

Możliwa lokalizacja instalacji emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne w dowolnej lokalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

2.5. Gospodarowanie wodami 
2.5.1. Wody powierzchniowe 

Prawie cały obszar gminy Krasocin, za wyjątkiem południowo - wschodniego krańca należącego do zlewni Nidy, 
położony jest w obrębie zlewni Pilicy. Prawie cały obszar odwadniany jest przez rzekę  Czarną  będącą  praw 
obrzeżnym dopływem Pilicy. Największymi jej dopływami są: Nowa Czarna oraz Biała z Czarną  Strugą. Rzeka 
Czarna płynie w północnej i północno - zachodniej części gminy, tworząc jej naturalną  granicę  w rejonie wsi 
Żeleźnica, gdzie przebija się  przełomem w kierunku południowym przez Pasmo Przedborsko - Małogoskie, by 
następnie skręcić  na zachód. Północna i północno - wschodnia część  gminy wraz z Pasmem Przedborsko - 
Małogoskim odwadniana jest przez Nową  Czarną, płynącą  w kierunku północno - zachodnim. Wzdłuż  Pasma 
Przedborsko - Małogoskiego, po jego południowo - zachodniej stronie, w kierunku północno-zachodnim, płynie 
ciek Czostkówka wypływający w okolicach Czostkowa. Wykorzystuje on głęboko wcięte obniżenie między 
Pasmem Przedborsko - Małogoskim a Garbem Kozłowskim. W okolicy wsi Borowiec występuje zjawisko 
bifurkacji - część  rzeki Czostkówki płynie na zachód - od tego miejsca ciek ten nazywa się  Chotówką, a pozostała 
część  wód odpływa ku północy doliną  przełomową  koło Rogalowa, przedostając się  na północno - wschodnią  
stronę  Pasma Przedborsko - Małogoskiego i łączy się  z Nową  Czarną. Ciek Chotówka łączy się  z rzeką  Białą  w 
rejonie Chotowa. Południowo - zachodnia część  gminy odwadniana jest przez Czarną  Strugę, stanowiącą  
lewobrzeżny dopływ Białej. Częściowo tworzy ona naturalną  granicę  w południowej i zachodniej części gminy. 

Natomiast doliny po południowo - zachodniej stronie Pasma Przedborsko-Małogoskiego są  przeważnie wąskie, 
jedynie dolina Białej w okolicy Chotowa jest szersza. Wykorzystano ją  do założenia licznych stawów 
hodowlanych w naturalnych obniżeniach terenu zalewanych wodami (m.in. Jezioro Duże i Małe, Jezioro 
Małkowiec, Staw Zawada Górna i Dolna oraz stawy Wodyniec, Kuźnica Stara i Kuźnica Nowa). Ponadto mniejsze 
stawy występują  w okolicach Ludyni oparte o Czarną  Strugę  oraz w okolicach Czostkowa i Oleszna. 
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Legenda 

zlewnia Pilicy 

zlewnia Nidy 

Gmina Krasocin 

Rysunek 12 Zlewnie Pilicy i Nidy w rejonie Gminy Krasocin 
źródło: http:/tgeoportal.kzgw.goy.pl  

Zasoby wód powierzchniowych powiatu uzupełniają: zbiorniki wodne, stawy rybne, cieki, kanały i rowy. W 
ramach dużej retencji (powyżej 5 mln m3) Gmina Krasocin nie posiada żadnego zbiornika. Pozostałe zbiorniki 
wodne tworzą  tzw. małą  retencję  wód, w tym: 

Tabela 11 Zbiorniki retencyjne na terenie Gminy Krasocin 

Nazwa 
obiektu!miejs 

cowość  
Gmina 

Ciek 
Zasilający 
zlewnia III 

Warunki 
topograficzne 

Objętość  
użyteczna 
[tys. mtm] 

Pow. 
Zalewu [ha] 

Funkcje 
użytkowe   

Kuźnica Krasocin Białka Krasocka 
km 7+ 740 

Zbiornik na 
stawach dla 

pokrycia deficytu 
stawów 

2 18, , 78 Retencja i 
hodowla ryb 

Sułków Krasocin Ciek od Sułkowa 5,0 0,5 Retencja wody 
w lesie 

Ludynia Krasocin źródła 5,0 0,51 Zbiornik 
pożarowy 

Zimna 
Woda-Nowy 

Dwór 
Krasocin źródła 5,0 0,5 Zbiornik 

pożarowy  

Krasocin Krasocin Białka Krasocka 5,0 0,5 
Zbiornik 
pożarowy 

źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2019 z perspektywa do roku 2023 
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Oprócz zbiorników retencyjnych na obszarze Gminy znajdują  się  także 5 stawów rybnych, 3 prowadzone przez 
Gospodarstwo Rybackie s.c. w Rudzie Malenieckiej i zlokalizowane są  w miejscowościach Kuźnica, Murowaniec 
(obiekt stawowy w Chotowie), Wola Swidzińska. Pojemność  stawów to 1430 tys. m3. Ponadto pozostałe 2 stawy 
prowadzone są  przez osoby fizyczne w miejscowościach Borowiec i Ludynia i mają  pojemność  176 tys. m3. 

2.5.2. Monitoring rzek w rejonie Gminy Krasocin 

Zgodnie z ustawą  Prawo wodne celem prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych jest pozyskanie 
informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania 
celów środowiskowych. Zgodnie z Ramową  Dyrektywą  Wodną  (RDW), badania prowadzi się  w 6-1etnich cyklach 
Planów Gospodarowania Wodami (PGW). Rok 2017 był  drugim w trzecim trzyletnim okresie obowiązywania 
Planów Gospodarowania Wodami w latach 2016-2021. 

Badania prowadzono zgodnie z Aneksem nr 1 do „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa 
świętokrzyskiego na lata 2016-2020", którego realizacja stanowiła podstawę  oceny stanu wód. Sieć  monitoringu 
wód powierzchniowych została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych (Dz. U. poz. 1178). 

Oprócz klasyfikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód 
powierzchniowych takich jak rzeka, część  rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji jakości wód dokonuje się  też  
w poszczególnych punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk). Na ocenę  stanu wód składa się  klasyfikacja ich 
stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

W latach 2016 - 2020 na terenie Gminy Krasocin w ramach programu monitoringu wód płynących 
przeprowadzono badania jednolitych części wód powierzchniowych: Czarna Włoszczowska od Czarnej z 
Olszówki do ujścia (PLRW2000925429), Czarna Struga (PLRW20006254269). 

Badania prowadzono w programie monitoringu diagnostycznego, które umożliwiły dokonanie wstępnych ocen: 
stanu ekologicznego, stanu chemicznego, stanu fizykochemicznego, stanu hydromorfologicznego, oceny 
przydatności do bytowania ryb oraz oceny podatności na eutrofizację, oceny eutrofizacji ze źródeł  komunalnych. 

Tabela 12 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, stanu hydromorfologicznego, 
stanu biologicznego oraz stanu chemicznego rzek 
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Źródło: Ocena stanu jednoFtych części wód powierzchniowych na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 r., WIOŚ  w 
Kielce 

Analiza wyników badań, jakości wód powierzchniowych w wybranych punktach monitoringowych wskazuje, iż  
wody powierzchniowe przepływające przez teren Gminy Krasocin posiadały wody złej jakości (stan jednolitej 
części wód powierzchniowych - zły). Do elementów mających wpływ na złą  jakość  wód powierzchniowych 
należą  elementy chemiczne (przekroczenia: związków benzenu) oraz biologiczne (przekroczenia: fitobentos, 
ichtiofauna). 

Ponadto jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Krasocin poddano ocenie spełniania wymogów 
dla obszarów chronionych. Do kategorii niespełniających wymogów oceny jednolitych części wód 
powierzchniowych należy zarówno Czarna Struga oraz Czarna Włoszczowska od Czarnej z Olszówki do ujścia. 

2.5.3. Wody podziemne 

W granicach obszaru gminy Krasocin występuje kilka użytkowych poziomów wodonośnych - piętro 
czwartorzędowe, kredowe i górnojurajskie (por. Herman 2002; Trzepla i in. 2006). 

Piętro czwartorzędowe lokalnie dzieli się  na 2 poziomy wodonośne. Poziom wyższy tworzą  piaski 
wodnolodowcowe i rzeczne o miąższości do 20 m, leżące na mułkach, glinach lub zwietrzelinach skał  podłoża. 
Głębokość  swobodnego zwierciadła wód gruntowych waha się  w granicach do kilku metrów i ulega zmianom w 
zależności od pory roku i wielkości opadów. Bardziej stabilne są  wody poziomu niższego występującego w 
piaskach i piaskach ze żwirami (o niewielkiej miąższości) będących pod przykryciem glin zwałowych. 
Stwierdzono je w studniach kopanych w okolicach Skorkowa, Mieczyna, Sułkowa. Zwierciadło wody jest w tym 
przypadku często napięte, a po ustabilizowaniu się  nie wykazuje większych wahań  (Szajn 1984). 

Wody podziemnie piętra kredowego występują  w południowo-zachodniej części obszaru gminy w obrębie niecki 
miechowskiej. Można wyróżnić  tutaj dwa poziomy wodonośne. Pierwszy, związany z piaszczysto-piaskowcowo-
zlepieńcowatymi utworami albu i cenomanu, drugi, związany ze spękanymi marglami, opokami, wapieniami i 
gezami turonu, koniaku, santonu, kampanu i mastrychtu. Zasadnicze znaczenie ma poziom występujący w 
utworach marglisto-wapiennych. Zwierciadło wody ma zazwyczaj charakter swobodny lub znajduje sie pod 
niewielkim naporem, a głębokość  jego występowania zależy od morfologii terenu i wynosi od 7 do 47 m. Krążenie 
wody w utworach kredowych odbywa sie poprzez sieć  spękań  i szczelin. Wody podziemne piętra górnojurajskiego 
związane są  z utworami węglanowymi oksfordu i kimerydu i mają  charakter szczelinowo-krasowy. Ich 
zwierciadło znajduje się  na głębokości 7-46 m. Na terenach bardziej wyniesionych zwierciadło wód podziemnych 
znajduje sie miejscami na 50 m. 

Około 65% terenu gminy to obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. Są  to dwa 
zbiorniki górnokredowe: GZWP 408 - niecka miechowska NW i GZWP 409 - niecka miechowska SE oraz jeden 
górnojurajski GZWP 416 - Małogoszcz. 

39 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

2.5.4. Monitoring wód podziemnych 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie 
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań  ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 
Ramową  Dyrektywę  Wodną  (RDW). 

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), 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 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników ze 
wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

• stan dobry (klasy I. 11  III)), 
• stan słaby (klasy IV i y). 

Na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 roku wykonano badania stanu chemicznego jednolitych części 
wód podziemnych w 13 punktach sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym obejmuje się  
jednolite części wód podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych. Badaniami objęto w 38% punktów wody wgłębne (wody poziomów artezyjskich 
i subartez)jskich dobrze izolowane od wpływu czynników antropogenicznych, o napiętym zwierciadle) oraz 
w 62% punktów wody gruntowe (wody płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle). W obrębie województwa 
świętokrzyskiego punkty pomiarowe zlokalizowane były w JCWPd: 

• 101 - 5 ppk - powiaty: skarżyski (412-Skar2ysko-Kamienna, 2324-Mroczków), kielecki (1902-
Bodzentyn), starachowicki (2038-Stary Bostów), ostrowiecki (2327-Ostrowiec Św.), 

• 105 - 3 ppk - powiaty: opatowski (2911-Ożarów), sandomierski (1397-Zawichost, 1403- Czyżów 
Szlachecki), 

• 122 - 5 ppk powiaty: kielecki (499-Chmielnik), staszowski (500-Kurozwęki, 1404- Rytwiany, 1831-
Szydłów, 2665-Tursko Małe). 

Obszar gminy Krasocin leży na terenie JCWPd nr 84, 100, 101. Niestety nie zlokalizowano punktów monitoringu 
jakości zwykłych wód podziemnych. Monitoring taki prowadzony jest natomiast w dwóch punktach sąsiednich 
gmin: Kluczewsko, Włoszczowa. Jakość  wody w punktach monitoringu w 2019 roku wpowiecie włoszczowskim 
kształtowała się  następująco. 

Tabela 13 Jednolite części wód podziemnych zlokalizowane w rejonie Gminy Krasocin wraz z oceną  ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

JCWPd 
Europejski kod 

JCWPd 

Ocena stanu Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

ilościowego chemicznego 

Region wodny Środkowej Wisły 

84 PLGW200084 dobry dobry niezagrożona 

Region wodny Górnej Wisły 

101 PLGW2000101 
zly(w 

subczęści) dobry zagrożona 
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JCWPd Europejski kod 
JCWPd 

Ocena stanu Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

ilościowego chemicznego 

100 PLGW2000100 dobry dobry niezagrożona 

Źródło: polska.e-mapa.net  

Klasyfikacja wód podziemnych w 2019 roku na terenie powiatu włoszczowskiego, a tym samymi gminy Krasocin 
wskazuję  na dobry stan chemiczny w punkcie Januszewice oraz w punkcie Czarnca. O jakości zwykłych wód 
podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego w 2019 r. decydowały głównie podwyższone zawartości 
wapnia i azotanów. Stężenia azotanów w badanych punktach mieściły się  w granicach klas I-HI w punkcie w 
Januszewicach, natomiast w punkcie 947 Czarnca (powiat włoszczowski zawartość  azotanów wynosiła 54,7 
mgNO3/l. 

Na obszarze gminy Krasocin istnieją  cztery ujęcia wody podziemnej dla których określone zostały strefy ochrony 
bezpośredniej: 

• Sułków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym 538 obręb Sułków gmina Krasocin, 

• Czostków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar o wymiarach 
20,0m x 20,0 m w granicach działki o numerze ewidencyjnym 568/2 obręb 005 Czostków gmina 
Krasocin, 

• Skorków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca wygrodzony obszar o 
powierzchni 1654 m2  na działce o numerze ewidencyjnym 506/1 obręb Skorków gmina Krasocin. 

• Cieśle - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar działek o numerze 
ewidencyjnym 201/4 i 201/1 obręb 004 Cieśle gmina Krasocin. 

Do ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzono następujące zakazy i nakazy: 

• zakaz używania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją  ujęcia wody, 
• nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się  

ich do urzą "l7eń  służących do poboru wody, nakaz zagospodarowania terenu zielenią, nakaz 
odprowadzania poza granicę  terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń  sanitarnych 
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń  służących do poboru wody. 
nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń  służących do poboru wody. 

Na obszarze gminy Krasocin nie ma ustanowionych stref ochrony pośredniej. 

2.5.5. Ochrona przed powodzią  oraz skutkami suszy 

Najszerszy zakres wrażliwości na różne rodzaje suszy przypisano do sektora rolnictwa oraz środowiska i zasobów 
przyrodniczych. Rolnictwo jest wrażliwe na suszę  glebową, zwaną  też  rolniczą, niemniej susza atmosferyczna 
również  może skutkować  zmniejszeniem plonów. Biorąc to pod uwagę  oraz uwzględniając ograniczoną  
dokładność  oceny zagrożenia suszą  glebową  (ze względu na małą  szczegółowość  materiałów środowiskowych) 
przypisano do rolnictwa wrażliwość  także na suszę  atmosferyczną. Ponieważ  rolnictwo wykorzystuje wody 
powierzchniowe i podziemne (hodowla, nawodnienia) jest też  ono wrażliwe także na skutki suszy hydrologicznej 
i hydrogeologicznej (dot. obszarów, gdzie wykorzystywane w sektorze rolnictwa zasoby wód są  zagrożone 
deficytem). 

41 



1.5 

0.5 

—0.5 

—1.5 

12  

12  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 202 1-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

Rysunek 13 Rozkład przestrzenny wartości SPI na terenie kraju w maju 2018 r. 
źródło: http:/tposueha.imgw.pl  

Przedziały ostrości suszy atmosferycznej (wartości SPI) określa 4 stopniowa skala: 

• normalny (0,5 — -0,5), 
• umiarkowanie suchy (-0,5 - -1,5), 
• bardzo suchy (-1,5 — -2), 
• ekstremalnie suchy :S -2. 

Na terenie gminy Krasocin przedział  ostrości suszy atmosferycznej wyniósł  od -1,5 do -0,5 
tj. umiarkowanie suchy. 

Według Prawa wodnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) powódź  rozumie się  przez to czasowe pokrycie 
przez wodę  terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w 
ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę  
terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. 

Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą  prędkością  płynącej wody i jej energią, która powoduje 
niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki, 
przepusty, mosty i in. Przyczyną  podtopień  i powodzi są  na ogół: 

• bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury), obejmujące najczęściej 
niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku 
godzin) lokalne wezbrania wód, 

• opady rozlewne tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm w ciągu 
doby), obejmujące większa część  zlewni. Już  niewielkie spadki terenów, niewielka powierzchnia zlewni 
cieków, może spowodować  gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów 
pokrywy śnieżnej. Częstym zjawiskiem są  wezbrania opadowo - rozlewne. Ich przyczyną  są  najczęściej 
długotrwałe opady deszczu. Wezbrania te występują  na ogół  od maja do września, szczególnie 
w miesiącach letnich. 

Do końca 2017 roku za działania związane z ochroną  przeciwpowodziową  odpowiadali (przede wszystkim) 
zgodnie z ustawą  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
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(RZGW) oraz marszałkowie województw. Odpowiedzialni oni byli za prowadzenie działań  informacyjnych 
i koordynację  w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. 

Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
624 z późn. zm.), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Zgodnie z art. 527 ustawy Prawo wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i 
obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków, 
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają  się  odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami 
Wód Polskich. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane 
przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 
rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Ponadto, do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów 
marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń  wodnoprawnych. 

Większość  rzek na obszarze gminy jest uregulowana. Zasilane są  one przeważnie systemem rowów i kanałów 
melioracyjnych, odwadniających pierwotnie podmokłe i rozległe dna dolin. Naturalne podmokłości zostały 
zachowane na obszarach zalesionych w północnej części gminy. Charakter naturalny ma jedynie meandrująca 
rzeka Czarna. Rzeki płynące po północno - wschodniej stronie Pasma Przedborsko-Małogoskiego wykorzystują  
szerokie (do 2,5 km) i rozległe doliny, nieproporcjonalnie duże w stosunku do ilości współcześnie przepływającej 
wody. Cieki naturalne na terenie gminy Krasocin (długość  w m): 

• Białka Krasocka - 11 625 m; 
• Czarna Nowa - 16250 m; 
• Czarna Stara - 8120 m; 
• Kacapka - 2230 m; 
• Struga S - 7600 m; 
• Czarna Włoszczowska - 3150 m; 
• Ciek od Skorkowa - 1500 m. 

W tabeli poniżej zestawiono cieki wraz urządzeniami piętrzącymi, którymi regulowany jest przepływ wody. 

Tabela 14 Urządzenia piętrzące na ciekach w Gminie Krasocin 

Lp. Nazwa rzeki Rodzaj przegrody km Miejscowość  

Jaz 1+080 Oleszno 
Jaz 2+080 Oleszno 
Jaz 4+000 Dąbrówki 

1.  Czarna Nowa Jaz 5+320 Dąbrówki 
Jaz 7+620 Brygidów 

Przepust z piętrzeniem 9+860 Lipia Górna 
Przepust z piętrzeniem 0+800 Zabrody 
Przepust z piętrzeniem 1+040 Zabrody 

2.  Czarna Stara Przepust z piętrzeniem 
Przepust z piętrzeniem 

1+820 
2+730 

Zabrody 
Zabrody 

Przepust z piętrzeniem 3+400 Zabrody 
Przepust z piętrzeniem 4+510 Zabrody 

3.  Kacapka Przepust z piętrzeniem 2+220 Zabrody 

Jaz 6+320 Chotów 
Przepust z piętrzeniem 6+600 Chotów 

Białka Przepust z piętrzeniem 7+350 Chotów 
4.  Krasocka Przepust z piętrzeniem  Przepust z piętrzeniem 

9+730 
11+360 

Borowiec 
Borowiec 

Przepust z piętrzeniem 11+660 Krasocin 
Przepust z piętrzeniem 12+055 Krasocin 

Źródło: POW Wody Polskie, 2021 
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Dla przepływów wód i ich retencjowania ważnym elementem są  zadania z zakresu utrzymania i urządzenia 
melioracji wodnych na terenie gminy Krasocin. Zadaniami z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy zajmuje 
się  PGW Wody Polskie. W latach 2018-2019 na terenie gminy Krasocin w/w działania prowadziły Nadzór Wodny 
we Włoszczowie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Nadzór Wodny Jędrzejów Zarząd Zlewni w 
Kielcach. W okresie sprawozdawczym prowadzili oni prace związane z pracami konserwacyjnymi na ciekach o 
długości ok. 28 km, w tym: 

• Białka Krasocka - 7,08 km, 
• Czarna Stara - 3,073 km, 
• Czarna Nowa - 7,4 km, 
• Kacapka-2,l3Okm, 
• Ciek od Czostkowa - 3,44 km, 
• Struga Stara - 4,43 km. 

Przeprowadzane prace mają  za zadanie udrożnić  koryta cieków w celu zapewnienia swobodnego spływu wód 
szczególnie w okresach intensywnych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów. 

Zgodnie z Dyrektywą  2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim państwa członkowskie zobligowały się  do sporządzenia: 

• wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r., 
• map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r., 
• planów zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudni 2015 r. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych 
wymaganych Dyrektywą  2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego 
ryzyka jest prawdopodobne. Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 624) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach 
projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 
(1MGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym Urzędem Geodezji i 
Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności. Wstępna ocena 
ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Centra Modelowania 
Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem 
Gospodarki Wodnej. 

W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również  powodzie, które mogą  
wystąpić  w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę  do wyznaczenia obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały wykonane w 2013 r. dokładne mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym 
wymaganym Dyrektywą  2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 

Na obszarze działania RZGW w Krakowie znajduje się  tylko fragment terenu Gminy Krasocin. Na terenie tym nie 
ma cieków ani zbiorników wodnych w administracji RZGW w Krakowie, zatem RZGW w Krakowie nie 
realizował  na terenie Gminy Krasocin zadań  inwestycyjnych związanych z utrzymaniem wód i usuwaniem 
skutków powodzi. Dotyczy to również  RZGW w Warszawie, który nie administruję  cieków na terenie Gminy 
Krasocin. 

Na terenie Gminy Krasocin nie występują  rzeki dla których wykonano mapy zagrożenia powodziowego. Gmina 
Krasocin nie została też  objęta opracowaniem pn. „Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy, 
jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej" stanowiącym I etap studium ochrony 
przeciwpowodziowej. Nie zostały tam także wyznaczone strefy zalewu wodą  Q1% i Q0,2% określone w ramach 
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wykonanej w latach 2013-2015 „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Nidy". RZGW w Krakowie nie 
posiada żadnych innych materiałów określających zagrożenie powodziowe w Gminie Krasocin. 

W 2014 r. na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne ustalone zostały warunki korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Wisły - Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w 
sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz.Urz. Woj. Święt. z 2014r. poz. 269). 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2014r. Informacje przestrzenne związane z warunkami 
korzystania z wód dostępne są  na utworzonym przez RZGW w Krakowie mapowym portalu internetowym: 
warunki.krakow.rzgw.goy.pl  

2.5.6. Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne, wrażliwość  i adaptacja do zmian 
Dotychczasowe wyniki opracowań  dotyczące wpływu zmian klimatu na zasoby wodne w Polsce wskazują, że 
przewidywany wpływ zmian klimatu na przepływy średnie roczne jest nieznaczny i ich wzrost nie powinien 
przekroczyć  10%. 
Zimą  i wiosną  przewidywany jest wzrost natężenia przepływu dla większości rzek w Europie, 
z wyjątkiem rejonów Europy Południowej i Południowo-Wschodniej. Latem ijesienią  prawdopodobnie zmniejszy 
się  natężenie przepływu w większości krajów europejskich, poza Europą  Północną  i Północno-Wschodnią. Zimą  
dla wszystkich analizowanych polskich rzek tendencja zmian jest wzrostowa, natomiast w pozostałych sezonach 
widoczne jest zróżnicowanie kierunku zmian. 
Podobnie jak w przypadku liczby dni z pokrywa śnieżną, wszystkie modele prognozują  spadek maksymalnej 
rocznej wartości zapasu wody w śniegu. Symulowane różnice tej wartości pomiędzy okresem 2021-2050 a 1971-
2000 różnią  się  na terenie kraju. Największe różnice są  prognozowane w górach (Tatry, Sudety). Srednio pomiędzy 
okresem 2071-2100 a okresem referencyjnym różnica ta wyniesie aż  20 milimetrów. Najłagodniejsze zmiany są  
prognozowane dla rejonu Wrocławia, gdzie różnica wynosi 9 milimetrów. 
Jednym z najważniejszych parametrów określających jakość  wody jest stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. 
Jest on ściśle powiązany z temperaturą  wody i jego stężenia maleją  wraz ze wzrostem temperatury wody. 
Temperatura wody ma również  silny wpływ na zmiany siedlisk organizmów wodnych oraz zmiany w obiegu 
składników pokarmowych. 
Przeprowadzone symulacje wpływu zmian klimatu na temperaturę  wody na kilku wybranych rzekach wskazują, 
że najwyższe zmiany temperatury wody prognozowane są  dla miesięcy wiosennych (kwiecień, maj) oraz w 
grudniu. Największe zmiany (do 4°C) symulowane są  dla miesięcy wiosennych przez model oparty na średnich 
dobowych temperaturach powietrza. 

Rysunek 14 Zmiany całkowitych średnich rocznych wojewódzkich potrzeb wodnych w 2021-2050 
źródło: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 
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2071-2100 

Rysunek 15 Zmiany całkowitych średnich rocznych wojewódzkich potrzeb wodnych w 2071-2100 
źródło: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 

Z rysunku powyżej wynika, że dla województwa świętokrzyskiego zmiany całkowitych średnich rocznych potrzeb 
wodnych szacowanych dla dwóch okresów prognozowania nie przekraczają  podobnych potrzeb zarejestrowanych 
w okresie referencyjnym (1998-2010). Średnie z wielolecia całkowite wojewódzkie pobory referencyjne oraz 
całkowite potrzeby wodne prognozowane w dwóch okresach prognostycznych dla województwa 
świętokrzyskiego wyniosły: 

• w roku referencyjnym (1998-2010) - 770,41 hm3, 
• w okresie 2021-2050 w scenariuszu średnim 550,74 hm,, 
• w okresie 2071-2100w scenariuszu średnim 417,74 hm', 

Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do ekstremalnych zjawisk pogodowych powinno uwzględniać: 

• Wpisanie do prawa regulacji dotyczących planowania przestrzennego, budownictwa, działań  
w rolnictwie wspomagających proces adaptacji, a zarazem zapobiegających powstawaniu zagrożeń  dla 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska. 

• Opracowanie i wdrażanie programów zwiększania naturalnej i sztucznej retencji 
• wodnej mających na celu zwiększanie pojemności retencyjnej zlewni w celu spowalniania spływu 

powierzchniowego oraz przywracanie dobrego stanu przyrodniczego ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych - zgodnie z dyrektywami UE: 2000/60/WE i 2007/60/WE. 

• Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści przy dużych inwestycjach związanych z gospodarką  wodną  
(analiza taka jest obowiązkowa w projektach wspieranych ze środków UE), standaryzacja metod wyceny 
korzyści z realizacji takich projektów. 

• Prowadzenie działań  prewencyjnych przed powodzią, do których zalicza się  właściwą  politykę  
przestrzennego zagospodarowania kraju i ograniczenie zabudowy obszarów zagrożonych powodziami: 
- 	właściwe projektowanie budynków zlokalizowanych w strefie zagrożenia powodziowego, 
- poprawę  zalesienia kraju i zabezpieczeń  przez osuwiskami będącymi skutkiem gwałtownych 

opadów; 
- 	budowę  obwałowań  przeciwpowodziowych; 
- 	budowę  zbiorników retencyjnych, polderów (suchych zbiorników) oraz systemów małej retencji 

mających na celu ograniczenie gwałtownego odpływu wód powodziowych; 
- 	optymalizację  instrukcji gospodarowania wodą  na zbiornikach retencyjnych; 
- utrzymanie we właściwym stanie systemów melioracji rolnych, pozwalających na bezpieczne 

odprowadzenie nadmiaru wód powodziowych; 
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- 	w skrajnych przypadkach przesiedlanie ludności zamieszkującej w strefie 
- 	wysokiego zagrożenia. 
Wdrażanie działań  przygotowawczych obejmujących: 
- 	budowę  informatycznych systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami powodziowymi; 
- opracowanie planów postępowania w trakcie powodzi związanych z zagrożeniami dla zdrowia i 

życia ludzkiego, ryzyka zakłóceń  w dostawie wody oraz energii elektrycznej czy poważnych awarii 
przemysłowych; 

- 	realizację  Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 roku 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwanej Dyrektywą  
Powodziową. 

2.5.7. Analiza SWOT 
Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

S ŁABE STRONY  
czynniki wewnętrzne  

Wystarczające zasoby wód podziemnych 
Dobre zasoby wód powierzchniowych 

Zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach 

Obniżanie się  poziomu wód gruntowych 

Zła jakość  wód powierzchniowych 
Niedostateczna jakość  wód podziemnych 

Wplyw zanieczyszczeń  spoza terenu gminy na stan czystości wód 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Określenie map zagrożeń  powodziowego (MZP) oraz map ryzyka 
powodziowego (MRP) 

Znaczne nakłady na inwestycją  związane z ochroną  
przeciwpowodziową  

Niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań  
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń  

obszarowych) 

Źródło: opracowanie własne 

2.6. Gospodarka wodno-ściekowa 
2.6.1. Zaopatrzenie w wodę  

Dystrybucją  wody i zarazem eksploatacją  sieci wodociągowej zajmuję  się  Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasocinie, ul. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin. 

Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do wodociągu do ogólnej liczy mieszkańców (stopień  
zwodociągowania gminy) wynosi 92,2% według stanu na koniec 2020 r. Porównując ten sam wskaźnik z roku 
2016 (92,0%), można zauważyć  niewielki wzrost o ok. 0,2%. 

Obecnie na terenie gminy Krasocin istnieje łącznie 159,18 km długości sieci wodociągowej. W okresie lat 2016-
2019 powstało około 3,5 km sieci wodociągowej. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby przyłączy wodociągowych na terenie gminy. Systematycznie co 
roku przybywa przyłączy do sieci wodociągowej, itak w 2016 r. była to liczba 2755 przyłączy. Natomiast w 2020 
r. liczba ta wynosiła 2957 przyłączy. 

Na terenie gminy Krasocin zlokalizowane są  następujące ujęcia wody: 

• ujęcie Mieczyn - wodociąg grupowy o największym zasięgu, zaopatruje miejscowości: Mieczyn, 
Stojewsko, Podlesko, Karolinów, Lipią  Górę, Wojciechów, Jakubów, Borowiec, Rogalów, Brygidów, 
Świdno, Ostrą  Górkę, Porąbki, Hutę  Starą, Chałupki, Wolę  Świdzińską  i Chotów, Kozią  Wieś, część  
miejscowości Oleszno (poza zabudowaniami przy ul. Szkolnej, Lednickiej, Krótkiej i Leśnej, 
Przedborskiej, Partyzantów). Pobór wody w ilości: Qśr.dob.=  589 m3/dobę, 

• ujęcie w Cieślach - zaopatruje miejscowości: Cieśle, Występy, część  Bukowej, Gruszczyn. Pobór wody 
odbywa się  ze studni, z głębokości 100 rn w ilości: Qśr.dob.=  154 m3/dobę, 

• ujęcie w Koziej Wsi - zaopatruje miejscowości: Kozią  Wieś, część  miejscowości Oleszno (poza 
zabudowaniami przy ul. Szkolnej, Lednickiej, Krótkiej i Leśnej, Przedborskiej, Partyzantów); Pobór 
wody w ilości: ujęcie rezerwowe o wydajności 210,52 m3/dobę, 
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• ujęcie w Olesznie - zaopatruje miejscowości: Zabrody, Dąbrówki, część  miejscowości Oleszno tj. 
zabudowania przy ni. Szkolnej, Lednickiej, Krótkiej i Leśnej. Pobór wody w ilości: Qśr.dob.=  155 m3/dobę, 

• ujęcie w Skorkowie - zaopatruje miejscowość  Skorków. Pobór wody w ilości: Qśr.dob.  83 m3/dobę, 
• ujęcie w Czostkowie - zaopatruje Zakład Produkcji Silikatów „Ludynia", miejscowości: Czostków, 

Dąbrówkę, częściowo Niwiska Krasocińskie i Niwiska Gruszczyńskie. Pobór w ody w ilości: Qśr.dob.=  
123 m3/dobę, 

• ujęcie w Sułkowie - zaopatruje miejscowości: Sułków Ostrów, Krasocin, Lipie, Nowy Dwór, częściowo 
Niwiska Krasocińskie, Wieikopoie. Pobór wody w ilości Qmax.godz = 68,0 m3/godz.; 

• ujęcie w Ludyni - zaopatruje miejscowość  Ludynia. Pobór wody odbywa się  ze studni wierconej, z 
głębokości 50 m w ilości Qśr.dob.=  289,5 m3/dobę. 

2.6.2. Odbiór ścieków 

Gmina Krasocin nie jest w całości objęta zorganizowanym systemem kanalizacji sanitarnej. Zbiorczy system 
odprowadzania ścieków funkcjonuje w miejscowościach: 

• Krasocin, Nowy Dwór, Lipie, Sułków, Czostków, Niwiska Krasocińskie, Niwiska Gruszczyńskie, z 
których ścieki kierowane są  na oczyszczalnie w Krasocinie, 

• Bukowa, Skorków, Występy, Gruszczyn, Cieśle z których ścieki kierowane są  na oczyszczalnie w 
Skorkowie, 

• Oleszno, Kozia Wieś, Wola Świdzińska, Chotów - ścieki odprowadzane do oczyszczalni w miejscowości 
Oleszno. 

Stopień  wyposażenia Gminy Krasocin w sieć  kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo dobry - łączna diugość  wraz 
z przyłączami, wynosi 86,99 km. Siecią  kanalizacyjną  objętych jest ok. 52% mieszkańców gminy. Aktualnie na 
terenie gminy Krasocin funkcjonują  trzy komunalne oczyszczalnie ścieków. 

Tabela 15 Komunalne oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krasocin 

Oczyszczalnia Charakterystyka 
Wydajność! Przepustowość  

Q 

Skorków 

Oczyszczalnia III stopniowa: mechaniczno-biologiczno-chemiczna, z 
zastosowaniem reaktorów wielofunkcyjnych typu „Hydrocentrum", z 
koagulacją  i filtracją  ścieków oraz z przeróbką  osadu (odwodnienie, 
suszenie). Ścieki po oczyszczeniu odprowadzone są  do naturalnego 
odbiornika - cieku „od Skorkowa", który wpada do rzeki Lososiny. 

250 m3  /d 

Krasocin 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu ECOLO-CHIEF, która 
pracuje w oparciu o technologię  niskoobciążonego osadu czynnego 
wraz z tlenową  stabilizacją  osadu. Wylot ścieków oczyszczonych do 
rzeki Białki Krasockiej. 

530 rn31d 

01cs7110 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu ECOLO-CHIEF, która 
pracuje w oparciu o technologię  niskoobciążonego osadu czynnego 
wraz z tlenową  stabilizacją  osadu. Wylot ścieków oczyszczonych do 
rzeki Czarnej Włoszczowskiej 

280 m3/d 

Źródło: ZGK w Krasocinie 

W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, to wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych 
zapewnia właściciel nieruchomości. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w odpowiednich przepisach. 

W 2015 r. na terenie gminy Krasocin funkcjonowało około 935 szt. zbiorników bezodpływowych. Natomiast w 
2020 r. liczba zbiorników bezodpływowych wynosiła 690 szt. 
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Zadania w gospodarce ściekowej wynikają  ze zobowiązań  międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne 
w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa Wodnego oraz aktualnego 
stanu gospodarki ściekowej. Dnia 8 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację  Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych 2017 (yAKPOSK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę  zadań  
zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2017-2021. 

Na podstawie art. 87 ust. li 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.) 
oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Sródlądowej z dnia 27 lipca 2018 
r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, Rada 
Gminy Krasocin uchwaliła obszary dwóch aglomeracji: Bukowa i Krasocin. 

Na terenie aglomeracji Bukowa istnieje 32,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało 3 082 
mieszkańców stałych i 27 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Ścieki komunalne odprowadzane 
są  do oczyszczalni ścieków w Skorkowie. Na terenie aglomeracji Bukowa występuje Zakład Lhoist Bukowa. 
Obliczona wielkość  RLM dla tego zakładu to 40 RLM. Ostatecznie ustalono plan aglomeracji na 3 190 RLM. 

Na terenie aglomeracji Krasocin istnieje 36,52 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostało 2 
603 mieszkańców stałych i 25 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Ścieki komunalne 
odprowadzane będą  do oczyszczalni ścieków w Krasocinie. Na terenie aglomeracji Krasocin funkcjonują  zakłady 
usługowe, dla których obliczona wartość  RLM wynosi 46. Ostatecznie ustalono obszar aglomeracji na 
2 705 RLM. 

Biorąc jednak pod uwagę  interpretację  Komisji Europejskiej należało tak planować  granice aglomeracji, aby w 
jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację  ładunek ścieków był  zbierany siecią  kanalizacyjną  
i odprowadzany na oczyszczalnię  ścieków. Dlatego też, w aglomeracjach ujętych w KPOSK powinien zostać  
osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (%RLM korzystających z systemu 
kanalizacyjnego). Pozostała ludność  aglomeracji nieobsiugiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne będzie 
natomiast korzystać  z innych systemów oczyszczania ścieków. 

Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń  powstających w aglomeracji powinien być, bowiem doprowadzany 
do oczyszczalni obsługującej aglomerację  bądź  usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze 
systemy lub inne właściwe systemy), które powinny zapewnić  ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy 
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź  odprowadzania i oczyszczania ścieków 
z terenu aglomeracji wymagać  będzie szczegółowych wyjaśnień. W każdym wypadku jednak oczyszczalnia 
obsługująca aglomerację  powinna być  przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń  powstających 
w aglomeracji. 

2.6.3. Analiza SWOT 
Gospodarka wodnościekowa 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Wysoki stopień  zwodociągowania gminy (92%) 

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków 
Brak kanalizacji deszczowych na terenach zurbanizowanych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Rozwój technologii zaopatrzenie mieszkańców w system 
zagospodarowania ścieków komunalnych 

Integracja z UE i wpływ środków pomocowych, 

Regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do 
podniesienia jakości środowiska 

Niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań  
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń  

obszarowych) 

Niedostateczna pula środków finansowych 

Źródło: opracowanie własne 

„ Program opublikowano w Monitorze Polskim z 2016 roku poz. 652 
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2.7. Zasoby geologiczne 
2.7.1. Ocena stanu aktualnego 

Złoża surowców przedstawiają  naturalne skupienia kopalin, których wydobycie może przynieść  korzyść  
gospodarczą. Są  rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość  wykorzystania 
zależą  w dużej mierze od budowy geologicznej. Ogólna klasyfikacja złóż  według możliwości ich zastosowania 
przedstawia się  następująco: surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne oraz inne skalne. 

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są  przepisami ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.). W ustawie tej 
rozstrzygnięto sprawę  własności złóż  kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów poprzez wymóg 
ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i 
racjonalnego wykorzystania kopalin. 

Dla prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody (między innymi kopalinami) ustala się  w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów. Podjęcie działalności 
w zakresie wydobywania kopalin jest uzależnione od uzyskania koncesji oraz od odpowiednich zapisów w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W poszczególnych formacjach skalnych zostały udokumentowane lub są  eksploatowane następujące kopaliny: 

• wapienie i margle rozprzestrzenione na terenie gminy, udokumentowane w następujących złożach: 
- 	złoże „Bukowa" eksploatowane przez zakład przemysłu wapienniczego Lhoist Bukowa Sp. z 

o.o. w Bukowej wydobywanie wapieni jurajskich. 
- 	złoże wapieni „Krasocin" o powierzchni 269,45 ha, 
- 	złoże wapieni „Krasocin 1" o powierzchni 7,08 ha, 
- 	złoże wapieni jurajskich „Stojewsko" KD 12251 kamienie drogowe i budowlane, o powierzchni 

9,79 ha, 
- 	złoża wapieni „Mieczyn" w rejonie Huty Starej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa, 

zaprzestano eksploatacji ze względu na niekorzystne warunki hydrogeologiczne, 
- złoża wapieni w rejonie Oleszna, którego zasoby szacunkowe dla potrzeb budownictwa i 

drogownictwa wynoszą  kilkanaście tysięcy ton (złoże nie eksploatowane), 
- 	złoża wapieni w rejonie Woli Świdzińskiej dla przemysłu cementowego (z uwagi na zabudowę  

wsi złoże nie eksploatowane), 
- 	złoża wapieni w rejonie wsi Występy (złoże nieczynne), 

• ziemia krzemionkowa 
- 	złoże pod nazwą  „Dąbrówka - pole 1", wyrobisko zrekultywowano, 
- 	złoże „Dąbrów ka - pole II, obecnie nie eksploatowane, 

• piaski różnego pochodzenia zalegające na znacznym obszarze Gminy, charakteryzujące się  dobrą  
jakością  dla potrzeb budownictwa i drogownictwa, które zostały udokumentowane w następujących 
złożach: 

- 	złoże piasków „Ludynia", 3 pola, niegdyś  eksploatowane przez Zakład Produkcji Silikatów 
„Ludynia" w Czostkowie, obecnie nie eksploatowane, 

- 	złoże piasków „Ludynia - Tory", obejmujące 1 pole, 
- 	złoże piasków „Wojciechów" o powierzchni 109 ha, w całości porośnięte lasem, co ogranicza 

możliwość  eksploatacji piasku, 
- 	złoże piasków „Czostków" obejmujące 4 pola, z czego 3 znajdują  się  na terenie Gminy o 

udokumentowanych i zatwierdzonych zasobach bilansowych, gdzie aktualnie wydobycie 
kopalin odbywa się  wyłącznie z pola B, planuje się  podjęcie eksploatacji pola A, 

- 	złoże piasków „Oleszno" złoże w całości zawodnione i do chwili obecnej nie eksploatowane 
(piaski rozpoznano pod kątem przydatności dla budownictwa ogólnego). 

Ponad to, na terenie gminy występują  złoża wymagające dalszego udokumentowania (określenia granic zalegania, 
przydatności i wielkości zasoby) zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj: 
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• wstępnie rozpoznane złoża piasków zalegające w rejonie: 
- Oleszna, 
- Chotowa, złoże nieudokumentowane na skalę  przemysłową, z uwagi na jego obecne 

zagospodarowanie (obszar leśny), 
- Ludyni, złoże niezagospodarowane (piaski rozpoznano pod kątem przydatności dla potrzeb 

przemysłu odlew niczego); 
• perspektywiczne złoża torfów znacznie wykraczające poza granice gminy Krasocin - torfowiska niskie 

budowane przez torfy trzcinowe i turzycowe o słabej wartości opałowej, aktualnie nie eksploatowane, 
udokumentowane w rejonach tj.: 

- Oleszna, 
- Lipiej Góry, 
- Gnieździsk, 
- 	Doliny Czarnej Strugi. 

• gliny, o niedużych zasobach i przydatności dla potrzeb ceramiki budowlanej niebudzące zainteresowania 
tego przemysłu, wstępnie rozpoznane w rejonie: 

- 	Nowego Dworu, 
- Krasocina, 
- Sułkowa. 

Zgodnie z obowiązującym prawem po zakończenie eksploatacji złóż  należy zrekultywować  teren gruntów, na 
których prowadzono prace wydobywcze. Rekultywacje należy zakończyć  w terminie 5 lat od zaprzestania 
działalność. 

Ważnym elementem jest kontrola organów samorządowych, aby nie dochodziło do nietrafnych kierunków 
rekultywacji, lecz określenie najbardziej korzystnego dla środowiska zagospodarowania wyrobisk, przy 
jednoczesnej weryfikacji ustaleń  wynikających z funkcji rekultywowanego terenu, określonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

2.7.2. Wpływ zmian klimatu na górnictwo, wrażliwość  i adaptacja do zmian 

Zakłady górnicze ze względu na zajmowaną  powierzchnię, zróżnicowanie obiektów i urząd7eń  mogą  być  narażone 
na wpływ zmian klimatu, a przede wszystkim na związane z nimi działanie niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
takich jak silne wiatry i intensywne opady. 

Ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne lub długotrwałe deszcze i porywiste wiatry) już  aktualnie sprawiają  
niniejsze lub większe problemy na obszarach zakładów wydobywczych. Służby odpowiedzialne za poszczególne 
obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa muszą  zmagać  się  z likwidacją  ich skutków. Jeśli prognozy zmian 
klimatu będą  się  potwierdzać, to problem będzie narastać, a z utrudnieniami spowodowanymi nawalnymi 
deszczami lub huraganowymi wiatrami służby zakładowe zmagać  się  będą  coraz częściej. Można wytypować  
szereg prostych działań  technicznych i organizacyjnych, które można wdrażać  w celu likwidacji utrudnień  
związanych z omawianymi zjawiskami. Istotnym elementem adaptacji zakładów górniczych do zmian klimatu jest 
dostosowanie infrastruktury technicznej do przewidywanego niekorzystnego oddziaływania intensywnych 
zjawisk pogodowych. W tym zakresie zadania związane z adaptacją  powinny polegać  na usprawnieniu 
funkcjonowania infrastruktury, z uwzględnieniem danego czynnika oraz jednoczesnym wytypowaniem działań  
alternatywnych i awaryjnych. Działania adaptacyjne powinny być  zdefiniowane dla każdego elementu 
infrastruktury, który wcześniej musi być  zinwentaryzowany. Działania adaptacyjne powinny uwzględniać  
planowane inwestycje (budowę  nowych obiektów i rozbudowę  już  funkcjonujących). 

Ze względu na zróżnicowaną  infrastrukturę  i trudności w jej inwentaryzacji przez podmioty zewnętrzne, zakłady 
górnicze we własnym zakresie mogą  opracować  plany działań  adaptacyjnych, uwzględniając najistotniejsze 
zagrożenia. Ponieważ  sektor górnictwa jest związany z innymi sektorami i strukturami (gmina, powiat), zadania 
adaptacyjne mogłyby zostać  podzielone na zadania własne i koordynowane (udział  w finansowaniu). Wiele 
inicjatyw podejmowanych przez zakłady wydobywcze oraz gminy górnicze, pomimo że nie miały na celu 
adaptacji do zmian klimatycznych, w rzeczywistości są  przykładem przedsięwzięć  noszących znamiona takich 
działań. 

Przykładem może być  rekultywacja zwałowisk odpadów powydobywczych, podczas której wykonuje się  
zabezpieczenia skarp przed erozją  wodną  i wietrzną, reguluje gospodarkę  wodno-ściekową  na obiekcie oraz 
wykonuje utwardzenia dróg technicznych. 
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2.7.3. Analiza SWOT 
Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Kontrola istniejących zakładów górniczych 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

Występowanie części surowców na obszarach leśnych i cennych 
przyrodniczo 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Możliwość  wykorzystania miejscowych zasobów kruszywa do 
budowy inńastruktury lokalnej 

Nielegalna eksploatacja złóż  

Źródło: opracowanie własne 

2.8. Gleby 
2.8.1. Ocena stanu aktualnego 

Gmina Krasocin według regionalizacji przyrodniczo - rolniczej województwa położona jest na pograniczu dwóch 
regionów glebowo - rolniczych: Włoszczowskiego i Konecko - Lopuszniańskiego, które charakteryzują  się  
wysoką  lesistością  i przewagą  mało korzystnych dla rolnictwa warunków przyrodniczych. 

Pod względem genetycznym gleby tego regionu są  mało zróżnicowane, bowiem w zdecydowanej większości 
wytworzone zostały z utworów piaszczystych pochodzenia wodnolodowcowego (gleby brunatne wyługowano i 
kwaśne) stanowiąc ponad 55 % użytków rolnych. 

Dużą  rolę  na terenie Gminy odgrywają  gleby rędzinowe (rędziny brunatne, czarnoziemne i początkowego stadium 
rozwoju), wytworzone z jurajskich i kredowych osadów węglanowych, których wyznacznikiem są  wyniesienia w 
centralnej i południowej części gminy. Na północ od wyniesienia Pasma Przedborsko - Małogoskiego dominują  
gleby piaszczyste i organiczne zalegające w obrębie dolin rzecznych. 

Gleby organiczne reprezentowane są  głów nie przez gleby murszowe i torfowe, przy czym ten typ gleb wytworzył  
się  w dolinach rzecznych pod w pływem obniżania się  poziomu wody gruntowej. 

Na obszarze gminy Krasocin zdecydowanie dominują  gleby o niskiej wartości przyrodniczej i użytkowej, których 
średni wskaźnik bonitacji użytków rolnych wynosi 0,73 pkt., podczas gdy analogiczny wskaźnik dla województwa 
kształtuje się  na poziomie 0,97 pkt. 

Na obszarze gminy gleby nie podlegają  erozji wodnej w stopniu intensywnym, silnym i bardzo silnym, nie 
sklasyfikowano również  gleb trudnych w uprawie ze względu na położenie na stokach oraz ciężkich w uprawie z 
uwagi na zwięzłość. 

Gleby o najwyższej przydatności dla rolnictwa, podlegające jednocześnie ochronie przed zmianą  przeznaczenia 
na cele nierolnicze (III klasa bonitacyjna), koncentrują  się  w kompleksach: 2-pszennym dobrym oraz 4-2ytnim 
bardzo dobrym. Na glebach kompleksu pszennego dobrego (2) możliwa jest upraw a wszystkich roślin polowych 
zrejonizowanych w tym regionie, natomiast wysoka przydatność  rolnicza gleb kompleksu żytniego bardzo 
dobrego wymaga utrzymania wysokiej kultury rolnej. Gleby, wymienionych kompleksów, tj. 2 i 4 występują  na 
terenie gminy na niewielkiej powierzchni, w południowej i środkowej części gminy (na południowy - zachód od 
miejscowości Krasocin, na północ od Ludynii). 

Nieco gorszej jakości, ale nadal korzystne dla rozwoju rolnictwa gleby występują  w obrębie kompleksu 3 - 
pszennego wadliwego. Ochroną  są  jednak objęte wyłącznie gleby HI klasy bonitacyjnej tego kompleksu. Są  to 
gleby o potencjalnej wysokiej przydatności rolniczej, jednak są  one okresowo za suche i zawodne w plonowaniu, 
a ze względu na usytuowanie na stokach są  zagrożone erozją. Dość  rozległy obszar gleb kompleksu pszennego 
wadliwego występuje w północno - zachodniej części gminy w rejonie Oleszna i Chotowa, ale również  w 
sąsiedztwie wspomnianych kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, tj. zwłaszcza na północ 
od Ludyni i południowy zachód od Krasocina. W pozostałej części gminy występują  gleby słabe - kompleksy 
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żytnie i pastewne (5-9), z dominacją  kompleksu żytniego słabego (6) i bardzo słabego (7) pokrywających pasma 
wzniesień  w środkowej części gminy (napólnoc od miejscowości Wola Swidzińska, Swidno, Borowiec, Krasocin, 
Lipie, Gruszczyn, Czostków „ Cieśle). W sumie, obszar gleb klas V i VI, zaliczonych do tych kompleksów, 
stanowi około 75% powierzchni gminy. 

3,01, 	r ł O4 

Rysunek 16 Użytki rolne na terenie gminy Krasocin wg klas bonitacyjnych gruntów (%) 
Zródło: opracowanie własne na podstawie „Projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krasocin zatwierdzony uchwałą  Nr III/10/2000 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 27 marca 2000 r." 

Najwyższej jakości gleby na terenie gminy Krasocin, podlegające jednocześnie ochronie przed zmianą  sposobu 
użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne to grunty III klasy bonitacyjnej. Zajmują  one niewielką  powierzchnię, 
nieco ponad 100 ha (1,04 % powierzchni gminy), przy czym dominują  tu gleby podklasy lub odznaczające się  
mniejszą  przydatnością  dla rolnictwa. Gleby gorszej jakości, ale nadal przydatne dla rozwoju rolnictwa, 
sklasyfikowane do IV klasy bonitacyjnej zajmują  relatyw nie niewielki obszar obejmujący 2 321 ha (niecałe 15 % 
pow. gminy). Największe połacie zajmują  jednak gleby słabej jakości, tzn. V i VI klasy bonitacyjnej (łącznie 
około 75 % pow. gminy), co potwierdza, że warunki rozwoju rolnictwa na terenie Gminy są  mało korzystne, a 
uzyskiwanie dobrych efektów (wysokich plonów) wymaga znacznych nakładów. 

2.8.2. Monitoring jakości gleb w rejonie Gminy Krasocin 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, każdego roku wykonuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, jednostek administracji rządowej i samorządowej  oraz indywidualnych klientów badania gleb, 
które pozwalają  na określenie stanu gleb w rejonie działania Stacji, a tym samym są  przyczynkiem do podjęcia 
stosownych działań  w zakresie poprawy jakości gleb w ramach, m.in. opracowywanych programów ochrony 
środowiska. Do najczęściej wykonywanych przez Stację  badań  gleb użytkowanych rolniczo, tzw. masowych 
badań  gleb, należą  oznaczenia odczynu gleby (pH) oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych 
roślin, takich jak: fosfor, potas magnez, których poziom w glebie decyduje o wielkości i jakości uzyskiwanych 
plonów. 

Na przestrzeni 2011-2014 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach przebadano na terenie powiatu 
włoszczowskiego: 979 próbek glebowych z powierzchni 1 193,25 ha użytków rolnych, na zawartość  
przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i odczynu, na zawartość  azotu mineralnego w profilu glebowym 
(0-30 cm, 30- 60 cm, 60-90 cm). Ponadto, wykonywano również  badania, m.in. w zakresie określenia zasobności 
gleb w mikroelementy: bor, mangan, miedź, cynk, żelazo, ale także analizy składu granulometrycznego (istotny 

23,5 

33,57 
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jest zwłaszcza udział  frakcji spławialnej, który stanowi podstawę  do podziału gleb na kategorie agronomiczne: 
gleby bardzo lekkie, lekkie, średnie, ciężkie, co ma związek z odpornością  gleby na chemiczną  degradację) oraz 
zawartości metali ciężkich w glebach: ołowiu, kadmu, niklu, cynku, miedzi, rtęci (głównie pod potrzeby 
stosowania osadów ściekowych w rolnictwie). 

Zawartość  substancji organicznej 

W powiecie przebadano 5 próbek, w których średnia zawartość  materii organicznej w glebach użytkowanych 
rolniczo wyniosła 1,40 %. Średnia dla województwa świętokrzyskiego - 1,68%, przy czym w Polsce wynosi - 
2,20%. Zgodnie z klasyfikacją  Europejskiego Biura Gleb zawartość  materii organicznej <1,7% uznaje się  za 
zawartość  niską  lub bardzo niską. 

Odczyn gleb i potrzeby wapnowania 

Gleby powiatu włoszczowskiego wykazały 41-61% udział  gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Uzyskane wyniki 
badań  odczynu gleb mają  bezpośredni związek z potrzebami ich wapnowania. Jest to niezwykle istotny zabieg 
agrotechniczny regulujący odczyn gleby oraz przeciwdziałający jej zakwaszeniu. Z badań  przeprowadzonych 
przez OSChR w Kielcach w latach 2011-2014 wynika, że 54% przebadanych gleb powiatu włoszczowskiego 
wymaga wapnowania. 

Zawartość  przyswajalnych form makroelementów 

Fosfor, Potas  

Na podstawie badań  stwierdzono, że ok. 41% gleb powiatu włoszczowskiego wykazuje bardzo niską  i niską  
zasobność  w fosfor, 45% w potas. 

Magnez 

Zasobność  gleb w magnez w powiecie kształtuje się  na poziomie ponad 50%. 

Zawartość  podstawowych mikroelementów 

Mikroelementy występują  w glebach w bardzo małych ilościach, jednak mają  istotne znaczenie dla prawidłowego 
przebiegu procesów fizjologicznych w roślinach, m.in.: fotosyntezy i oddychania. Okręgowa Stacja Chemiczno-
Rolnicza w Kielcach na przestrzeni 2011-2014 przebadała łącznie 69 próbek na zawartość, takich 
mikroelementów, jak: bor, mangan, miedź, cynk oraz żelazo z powiatów: buskiego, kazimierskiego, koneckiego, 
opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego oraz z terenu 
m. Kielce. Z pozostałych powiatów, tj. jędrzejowskiego, kieleckiego, sandomierskiego i włoszczowskiego, 
w wymienionym okresie nie zostały przekazane żadne próbki do badań. 

Zawartość  metali ciężkich 

Metale ciężkie występują  w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał  macierzystych w procesach 
glebotwórczych. Ich naturalny poziom nie stanowi jednak zagrożenia dla ekosystemów. 
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Rysunek 17 Zawartość  metali ciężkich w glebach na terenie powiatu włoszczowskiego (mg/kg) 
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, lata 2013-2014 

W rezultacie przeprowadzonych badań  zawartości metali ciężkich (kadmu, chromu, miedzi, rtęci, niklu, ołowiu 
oraz cynku), w próbkach gleby pochodzących z terenu województwa świętokrzyskiego uzyskano wyniki 
wskazujące, że 93,83% gleb objętych badaniami charakteryzowała się  naturalną  zawartością  metali ciężkich. 
W przypadku 6,17% analizowanych próbek stwierdzono podwyższoną  zawartość  niektórych metali ciężkich, tj.: 
ołowiu (2,47%), cynku (1,85%), miedzi (1,23%), rtęci (0,62%) - odpowiadającą  gruntom zaliczanym do grupy 
B. 

2.8.3. Tereny zdegradowane i zdewastowane 

Głównymi zagrożeniami i problemami w ochronie powierzchni ziemi są: 

• ingerencja w środowisko naturalne powodująca jego zanieczyszczenie lub zubożenie jego walorów, 
• przekształcenie krajobrazu, które powoduje obniżenie wartości estetycznych, 
• kosztowny i złożony proces rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej po 

zakończeniu eksploatacji. 

Tabela 16 Grunty zdegradowane i wymagające rekultywacji na ternie gminy Krasocin 

Lp. Gmina Lokalizacja (nazwa miejscowości) Powierzchnia [ha] 

1.  Krasocin Ludynia 2,76 

2.  Krasocin Dąbrówka koło Czostkowa 4,80 

3.  Krasocin Czostków 14,13 

4.  Krasocin Stojewsko 13,90 

S. Krasocin Skorków, Cieśle, Bukowa 163,39 

6. Razem 198,98 

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
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2.8.4. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Realizując obowiązek wynikający z art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Starosta Włoszczwoski dokonuje identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń  powierzchni ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie 
się  zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z 
działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę  w środowisku w 
powierzchni 	 ziemi 
w rozumieniu art. 6 pkt li lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1862 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję  lub zdarzenie, 
od którego upłynęło więcej niż  30 lat. 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń  oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń  i szkód w środowisku, które wystąpiły 
na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie 
i nadzorowanie spraw dotyczących działań  remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń  powierzchni ziemi oraz sporządza 
wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń. Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią  ziemi (z obowiązkiem 
przeprowadzenia remediacji włącznie). 

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować  historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). 

Na terenie powiatu włoszczowskiego nie występują  zidentyfikowane potencjalne historyczne zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi. 

2.8.5. Osuwiska 

Ruchy masowe ziemi, w myśl art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późń. zm.), to powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, 
spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. 
ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta 
wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występują  te ruchy, a także rejestru zawierającego infonnacje o tych terenach (art. 
110 a). 

Sposób ustalania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość  prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób 
prowadzenia, formę  i układ rejestru został  określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121 poz. 840). 

W 2017 roku wykonano na zamówienie Powiatu Włoszczowskiego opracowanie pn. „Rejestr terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują  dla gminy Krasocin, pow. 
włoszczowski, woj. świętokrzyskie". 

Na obszarze gminy Krasocin wyznaczono 6 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Wszystkie one występują  
na obszarach związanych z dawną  działalnością  górniczą. 
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Tabela 17 Zagrożenia ruchami masowymi ziemi na terenie gminy Krasocin 

Lp. 
Numer 

identyfikacyjny 

Główne kryteria wyznaczenia terenu 

Geomorfologiczne Geologiczne Antropogeniczne 

— 

C 
C 
C 
C 

C.1 
C  

Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 
część  ścian kamieniołomu wapieni 

górnojurajskich. Naturalny stok/zbocze 
został  przekształcony w wyniku 

działalności wydobywczej, stąd nachylenie 
ścian wyrobiska jest większe niż  pierwotne 

nachylenie stoku/zbocza, ponadto ich 
wysokość  też  nie jest bez znaczenia. 

Kamieniołom ten nie jest użytkowany od 
około 25-30 lat, 

Wapienie i margle 
gómojurajskie 
występujące w 

górotworze przykrywa 
zwietrzelina i 

Na sztucznie 
zestromionych 

powierzchniach łatwiej 
mogą  one ulegać  
obrywaniu lub 

ZSUWOM. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 
najwyżej wyniesione 

sciany wyrobiska 
gorniczego. Wysokości 

ścian wynoszą  12-30 m, a 
ich nachylenie jest rzędu 

36-42. 

C 
C 
C 
C 

el 
C  

el 

Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 
część  ścian kilku niewielkich 

kamieniołomów wapieni górnojurajskich. 
Naturalny stok/ 	tał  zbocze zos 

przekształcony w wyniku działalności 
wydobywczej, stąd nachylenie ścian 
wyrobisk jest większe niż  pierwotne 

nachylenie stoku/zbocza, 

Wapienie i margle 
gómojurajskie 
występujące w 

górotworze przykrywa 
zwietrzelina i rumosz. 

Pomiędzy 
wyrobiskami istnieją  

grzędy, miejscami 
nadbudowane 

zwietrzeliną  i gruzem 
wapiennym. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 
najwyżej wyniesione 

sc iany wyrobisk 
gormczych. Wysokości 

scian wynoszą  10-12 m, a 
ich nachylenie jest rzędu 

43-45°. 

3 

C 
C 
C 
C 
C  
(„1 

C  

Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 
część  ścian kamieniołomu wapieni 

górnojurajskich. Naturalny stok/zbocze 
został  przekształcony w wyniku 

działalności wydobywczej, stąd  nachylenie 
ścian wyrobiska jest większe niż  pierwotne 
nachylenie stoku/zbocza. Kamieniołom ten 

nie jest użytkowany od około 20 lat. 

Wapienie i margle 
gómojurajskie 
występujące w 

górotworze przykrywa 
zwietrzelina i rumosz. 

Na sztucznie 
zestromionych 

powierzchniach łatwiej 
mogą  one ulegać  
obrywaniu lub 

ZSUWOM. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 
najwyżej wyniesione 
ściany wyrobiska 

gormczego. Wysokości 
sc ian wynoszą  7-17 m, a 
ich nachylenie jest rzędu 

29-350. 

4 

It 

C  
C  
C 
C 
C 

el 
C 

el 

Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 
część  ścian kilku niewielkich 

kamieniołomów wapieni górnojurajskicli. 
Naturalny stok/zbocze został  

przekształcony w wyniku działalności 
wydobywczej, stąd  nachylenie ścian 
wyrobisk jest większe niż  pierwotne 
nachylenie stoku/zbocza, ponadto ich 
wysokości też  nie są  bez znaczenia. 

Wyrobiska te mogły być  użytkowane 
dorywczo jeszcze niedawno. 

Wapienie i margle 
gómojurajskie 
występujące w 

górotworze przykrywa 
zwietrzelina i rumosz. 

Pomiędzy 
wyrobiskami istnieją  

grzędy, miejscami 
nadbudowane 

zwietrzeliną  i gruzem 
wapiennym. Na 

sztucznie 
zestromionych 

powierzchniach łatwiej 
mogą  one ulegać  
obrywaniu lub 

ZSUWOM. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 
najwyżej wyniesione 

ściany wyrobisk 
gormczych. Wysokości 

scian wynoszą  do 12 m, a
ich nachylenie jest rzędu 

35-45 .̀ 
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5 

C 
C 
C 
C Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 

fragment skarp hałdy usypanej na 
naturalnym stoku/zboczu 

Na hałdzie 
zgromadzono 

zwietrzelinę  i rumosz 
wapieni 

górnojurajskich. Na 
sztucznych i 

zestromionycli 
powierzchniach łatwiej 

mogą  one ulegać  
obrywaniu lub 

zsuwom. Obecnie 
zaobserwowano ślady 
niewielkich ruchów w 
miejscach gdzie doszło 

do uszkodzenia 
okrywy roślinnej. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 

fragment skarp hałdy. 
Łączna wysokość  skarp 

wynosi 35 m, a ich 
nachylenie wynosi 25-26°. 

6 

C 
C 
C 
C 
C 

ci 
C  

c1 

Wyznaczony teren zagrożony obejmuje 
część  ścian starego kamieniołomu wapieni 
górnojurajskich oraz fragmenty skarp hałd 

do nich przylegających. Naturalny 
stok/zbocze został  przekształcony w 

wyniku działalności wydobywczej, stąd 
nachylenie ścian wyrobisk jest większe niż  

pierwotne nachylenie stoku/zbocza, 
ponadto ich wysokości też  nie są  bez 

znaczenia, 

Wapienie i margle 
gómojurajskie 
występujące w 

górotworze przykrywa 
zwietrzelina i rumosz. 

Na sztucznie 
zestromionych 

powierzchniach łatwiej 
mogą  one ulegać  
obrywaniu lub 

zsuwom. 

Wyznaczony teren 
zagrożony obejmuje 
najwyżej wyniesione 

ściany wyrobisk 
góruiczych oraz fragmenty 

skarp hałd do nich 
przylegających. 
Wysokości ścian 

wyrobiska i skarp hałd 
wynoszą  do 10-45 m, a ich 
nachylenie jest rzędu 30- 

46°. 

Źródło: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, strona www, dostęp 19.07.2021 r. 

W obrębie wyznaczonych terenów zagrożonych, miejscami mogą  występować  procesy obrywania (obryw) lub 
odpadania, ale są  one ograniczone do małych lub bardzo małych powierzchni. Miejscami być  może mogą  pojawiać  
się  niewielkie zsuwy. Aktualnie możliwość  rozwoju ruchów masowych na większą  skalę  w obrębie wyznaczonych 
terenów zagrożonych jest raczej mała, zwłaszcza przy braku znaczącej ingerencji człowieka. 

2.8.6. Wpływ zmian klimatu na gleby, wrażliwość  i adaptacja do zmian 

W ocenie wpływu zmian klimatu na gleby należy wziąć  pod uwagę  czynniki bezpośrednie 
i pośrednie. Wpływ bezpośredni wyraża się  przez zmianę  warunków atmosferycznych dla produktywności upraw, 
między innymi przez zmianę  warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego, częstości i intensywności 
zjawisk ekstremalnych. Ze zmianami klimatu zmieniają  się  również  czynniki pośrednie decydujące o plonowaniu 
roślin, takie jak wymagania roślin dotyczące uprawy i nawożenia, występowanie i nasilenie chorób oraz 
szkodników roślin uprawnych, zmienia się  oddziaływanie rolnictwa na środowisko (np. czynniki erozyjne, 
degradacja materii organicznej w glebie). 

Szczególnie duży wzrost zmienności plonów w ostatnim okresie oceniony na podstawie tzw. indeksów 
pogodowych plonu krajowego w Polsce wykazują  zboża jare, co może być  efektem większej częstości susz 
późnowiosennych. W ostatnich 4 dekadach stwierdzono spadek średnich wartości indeksów pogodowych plonu 
głównych ziemiopłodów, z wyjątkiem indeksów pogodowych plonowania kukurydzy i buraka cukrowego. 

Wraz z postępującym globalnym ociepleniem należy oczekiwać  dalszego wzrostu zmienności plonowania i 
stopniowego zmniejszania się  plonów roślin uprawnych w Polsce, choć  nie przewiduje się  znaczącego obniżenia 
potencjału plonowania do połowy XXI wieku. Analiza indeksów pogodowych plonu w okresie 1971-2011 
wykazała, że wartości te dla większości upraw ulegają  spadkowi, rosną  jedynie indeksy plonowania dla 
kukurydzy, co oznacza poprawę  warunków do plonowania tej uprawy. 

Wartości indeksu pogodowego (1?) plonu owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego w latach 1971— 2000, 2021-
2050 i 2071-2100 dla stacji w Warszawie: 
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• Owies 
1971-2000-97, 
2021-2050-90, 
2071-2100 -82. 

• Pszenica jara 
1971-2000-104, 
2021-2050-92, 
2071-2100-83. 

• Jęczmień  jary 
1971-2000-108, 
2021-2050-102, 
2071-2100 -89. 

Według scenariusza klimatycznego w perspektywie lat 2021-2050 i 2071-2100 stwierdzono spadek średnich 
wartości indeksów pogodowych analizowanych upraw jarych. W perspektywie lat 2021-2050 spadek indeksu 
plonowania plonu krajowego nie będzie znaczący i wyniesie od 3% w przypadku pszenicy jarej do 4% w 
przypadku owsa i jęczmienia jarego. Natomiast w perspektywie lat 2071-2100 w przypadku owsa warunki 
klimatyczne plonowania pogorszą  się  o 12%, pszenicy jarej o 10%, a w przypadku jęczmienia jarego o 11%. 

Przeprowadzona analiza symulacji modeli regionalnych klimatu wskazała na wydłużanie się  okresu 
wegetacyjnego w Polsce w XXI wieku. W 30-1eciu 1971-2000 okres wegetacyjny w Polsce trwał  214 dni, 
natomiast w trzydziestoleciu 2021-2050 ma trwać  230 dni, a w latach 2071-2100: 255 dni. Różnica długości 
okresu wegetacyjnego pomiędzy końcem wieku XX i prognostycznymi okresami wyniesie więc odpowiednio 16 
dni i 26 dni. Geograficznie największe zmiany w długości okresu wegetacyjnego stwierdzono w północnej i 
północno-zachodniej części Polski. W latach 2021-2050 okres wegetacyjny wydłuży się  w tym regionie o 15-25 
dni. Najmniejsze zmiany stwierdzono we wschodniej Polsce, gdzie w horyzoncie czasowym 2021-2050 okres 
wegetacyjny wydłuży się  do 10 dni. 

Według przyjętego scenariusza zmian klimatycznych, zarówno w prognozowanym okresie 2021-2050, jak i w 
2071-2100, przewiduje się  wzrost ewąpotranspiracji wskaźnikowej Eto (zapotrzebowania roślin na wodę) we 
wszystkich wytypowanych regionach. W pierwszym 30-1eciu wzrost ten będzie jeszcze niewielki (0,2-1,6 
mm/rok), maksymalnie do 33 mm. W następnym analizowanym okresie przewidywany jest ok. 3-krotny wzrost 
Eto w stosunku do wzrostu w poprzednim 30-1eciu. 

Przewidywane zmiany klimatyczne oraz związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz 
w rolnictwie spowodują  najprawdopodobniej w strefie klimatycznej Polski wzrost zapotrzebowania na wodę  przez 
rośliny, a także zwiększenie powierzchni nawadnianej. 

Ocenę  ryzyka uprawy wybranych roślin w różnych regionach Polski ze względu na zagrożenie deficytem wody 
przeprowadzono na podstawie niedoborów wybranych roślin uprawy polowej oraz powierzchni upraw w 
poszczególnych województwach w roku 2009. Ocenę  przeprowadzono dla wybranych grup użytkowych i 
gatunków roślin (zboża, okopowe, przemysłowe, pastewne) dla 5 regionów agroklimatycznych, w tym środkowo-
wschodni obejmujący województwo mazowieckie. Przestrzenne zróżnicowanie częstotliwości susz według 
wskaźnika MI w całym okresie wegetacji badanych roślin ma układ zbliżony do równoleżnikowego. Największa 
częstotliwość  występuje w pasie środkowym Polski oraz w części północno-zachodniej. W kierunku północnym i 
południowym częstotliwość  ta maleje - najmniejsza jest w obszarach podgórskich i nadmorskich oraz w północno-
wschodniej części Polski. 

W celu utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie konieczne będzie dostosowanie rolnictwa do 
spodziewanych zmian w agroklimacie Polski. W produkcji roślinnej w celu efektywnego wykorzystania ocieplania 
klimatu powinny być  przedsięwzięte następujące działania: 

• zmniejszenie areału upraw tych roślin (odmian), które ze względu na częstsze susze zmniejszą  
produktywność, 

• wprowadzenie do uprawy odmian roślin lepiej przystosowanych do zmieniających się  warunków 
termicznych; 

• zwiększenie areału uprawy roślin efektywniej wykorzystujących zasoby ciepła (roślin ciepłolubnych); 
• prowadzenie regionizacji upraw w zależności od zasobów klimatycznoglebowych; 
• wspieranie prac hodowlanych mających na celu opracowanie odmian roślin uprawnych 

o różnych wymaganiach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania roślin 
uprawnych do zmieniających się  warunków klimatycznych. 
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W zakresie ograniczania deficytów wody należy dążyć  do osiągnięcia czterech podstawowych celów 
kierunkowych: 

• zwiększenia lokalnych zasobów wodnych i ich dostępności dla rolnictwa; 
• zwiększenia efektywności wykorzystania wody w produkcji rolniczej; 
• zmniejszenia zapotrzebowania na wodę  i zużycia wody przez uprawy rolnicze; 
• zmniejszenia strat wody. 

Na podstawie oceny dotychczasowego wpływu zmian klimatu na produkcję  zwierzęcą  niezbędne jest 
wprowadzenie szeregu działań  adaptacyjnych w zakresie utrzymania i żywienia oraz samego stanu wiedzy i jego 
upowszechnienia. Działania w tym zakresie powinny dotyczyć: 

• budowy infrastruktury monitoringu oddziaływania klimatu na produkcję  zwierzęcą, oceny wrażliwości 
zwierząt na zmiany i skuteczności podejmowanych działań  adaptacyjnych; 

• wspierania rozwiązań  technicznych budynków oraz budowli dla zwierząt zapewniającej ochronę  przed 
stresem termicznym; 

• wspierania technologii i rozwiązań  racjonalizujących użytkowanie wody technologicznej oraz 
zabezpieczających zapotrzebowanie wody pitnej dla zwierząt, 

• doradztwa technologicznego uwzględniającego aspekty dostosowania produkcji zwierzęcej do 
warunków większego ryzyka klimatycznego; 

• wspierania prac badawczych i programów hodowlanych w celu selekcji zwierząt na większą  odporność  
na stres termiczny wysokiej temperatury. 

2.8.7. Analiza SWOT 
Gleby 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak istotnych zanieczyszczeń  gleb Brak badań  jakości gleb przez rolników 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Możliwość  rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 
Lokalizacja osuwisk 

Zagrożenie zatruciem pszczół  poprzez niewłaściwe stosowanie 
środków ochrony roślin 

Źródło: opracowanie własne 

2.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
2.9.1. System zbierania odpadów 

Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2020 na terenie gminy Krasocin odbywał  się  na podstawie umowy 
zawartej, z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą  wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej firmą  CZYSTOPOL Adam Bielas. 

Gmina w ramach obowiązku ustawowego utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) - który zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków na ul. Ludowców 9A w Krasocinie. Inwestycja 
została odebrana 11.09.2018 r. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych realizowana była 
w ramach programu P20 WS na lata 2014-2020 działanie „ 4.2 Gospodarka odpadami", które ma na celu 
stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w 
szczególności odpadów, które nie są  odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zapewniając tym samym, 
dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. PSZOK 
obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, a odbiór odpadów komunalnych będzie 
realizowany przez firmę  CZYSTOPOL Adam Bielas zgodnie z zawartą  umową. Głównym elementem punktu jest 
utwardzony, szczelny plac z betonowej kostki brukowej oraz plac magazynowy. Mieszkańcy będą  dostarczać  
odpady do odpowiednich kontenerów i pojemników stanowiących wyposażenie punktu. 
Odpady dostarczone na teren punktu, będą  czasowo magazynowane, po czym zostaną  przetransportowane do 
dalszego przetwarzania. Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich 
wysypisk śmieci", ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz 
wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
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Komunalnych, będzie stanowił  istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie 
gminy. 
Przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie utworzony punkt napraw i ponownego użycia. Inwestycja ta 
została ujęta w Planie Inwestycyjnym dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016 —2022. 
W związku z otwarciem PSZOK w Gminie Krasocin przewidziane będą  w dalszej perspektywie kampanie 
informacyjno-edukacyjne zachęcające mieszkańców Gminy Krasocin do korzystania z PSZOK celem 
zminimalizowania ilości dzikich wysypisk. 
Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają  przede wszystkim nakładów fmansowych potrzebnych 
do zakupu pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Krasocin. 
Na terenie Gminy Krasocin nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, zgodnie z zawartą  umową, przekazywane są  do Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych - P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa. 
Bioodpady stanowiące odpady komunalne, w większości kompostowane są  w przydomowych kompostownikach, 
a niewielka ich część  kierowana jest do Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa. 
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
zagospodarowane są  Instalacja do składowania odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne PGO sp. z o.o. Ul. 
Św. Tekli 62 26-067 Strawczyn i Instalacja do Składowania odpadów „KĘPNY ŁUG" ul. Przedborska 89 29-100 
Włoszczowa. 

Rysunek 18 Liczba mieszkańców objętych system zbiórki odpadów komunalnych w latach 2016-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Krasocin 

Liczba mieszkańców zameldowanych - 10 741 w 2018 r., 10 681 w 2019 r., 10 654w 2020 r. Systemem objęto: 
9468 osób w 2018 r., 9337 osób w 2019 r., 9358 osób w 2020 r., co stanowi około 88% ogółu mieszkańców na 
koniec 2020 r. W 2018 r. złożonych zostało 2644 deklaracji, natomiast w 2019 r. było to 2600. Na podstawie 
powyższych wykresów można stwierdzić, iż  w latach 2016-2020 zarówno liczba mieszkańców objętych systemem 
gospodarki odpadami utrzymuje się  na stalym poziomie 85-87%, jak i liczba złożonych deklaracji. 
Na terenie gminy Krasocin w latach 2016-2020 nie stwierdzono przypadków, w których właściciele 
nieruchomości, którzy nie są  obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy nie posiadaliby umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną  jednostkę  organizacyjną  lub 
przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym w tym okresie, nie było 
prowadzone żadne postępowanie zmierzające do ustalenia obowiązku uiszczenia opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych. 
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Rysunek 19 Masa odebranych odpadów komunalnych w latach 2016-2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminy Krasocin 

Ilość  odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krasocin w 2018 r., wyniosła 1038,481 Mg, czyli 
jeden mieszkaniec Gminy Krasocin w 2018 r., wytworzył  97 kg/osobę/rok. W 2019 r. masa wytworzonych 
odpadów wynosiła już  1420,556 Mg, co oznacza, że jeden mieszkaniec wytworzył  132 kg/osobę/rok. Natomiast 
w 2020 r. masa wytworzonych odpadów wyniosła 1967,18 Mg, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
Gminy 184 kg/osobę/rok. 

W latach 2018-2020 na terenie Gminy zorganizowano mobilną  zbiórkę  zużytych opon, odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą  oddawać  do 
pojemników znajdujących się  we wszystkich aptekach występujących na terenie gminy Krasocin. Zużyte baterie 
można oddać  do pojemników znajdujących się  w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach 
oświatowych. Adresy tych punktów zamieszczone są  na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin. 

Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin oparty o akty normatywne różnego szczebla, 
można uznać  za skuteczny i racjonalny, co potwierdza m.in. wywiązanie się  w latach 2018-2020 Gminy Krasocin 
z narzuconego ustawowo obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż  niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomu ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

2.9.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin 

W lipcu 2012 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Krasocinie przeprowadzono inwentaryzację  azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Krasocin. Narzędziem użytym do procesu inwentaryzacji było 
przeprowadzenie spisu z natury skierowanego do właścicieli budynków na terenie gminy. Spis z natury posłużył  
do określenia ilości, rodzaju i miejsca występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Inwentaryzacja została przeprowadzona z podaniem nr działek i obrębów ewidencyjnych. Urząd Gminy w 
Krasocinie posiadał  informacje na temat wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy 
zebrane od mieszkańców poprzez ankietyzację  w latach ubieglych. Jednakże są  to dane szacunkowe i nieaktualne. 
Dzięki dofinansowaniu otrzymanym od Ministerstwa Gospodarki możliwe było przeprowadzenie dokładnej 
inwentaryzacji. Przeprowd7ona inwentaryzacja wskazała, iż  na terenie gminy Krasocin znajduje się  348 602 m2  
wyrobów zawierających azbest co stanowi około 3 834,6 Mg tego odpadu: 

• Borowiec 23 914 kg, 
• Brygidów 84249 kg, 
• Bukowa 71 500 kg, 
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• Chotów 75 922 kg, 
• Cieśle 316 382 kg, 
• Czostków 187 616 kg, 
• Dąbrówka 38 060 kg, 
• Dąbrówki 48 730 kg, 
• Gruszczyn 84480 kg, 
• Jakubów 57 420 kg, 
• Karolinów 70 730 kg, 
• Kozia Wieś  82 995 kg, 
• Krasocin 284 108 kg, 
• Lipia Góra 44 616 kg, 
• Lipie 85 360 kg, 
• Ludynia 212 949 kg, 
• Mieczyn 166 067 kg, 
• Ostra Górka 33 990 kg, 
• Ostrów 271 491 kg, 
• Podlesko 26 290 kg, 
• Rogalów 46 090 kg, 
• Rudnik 3 025 kg, 
• Skorków 276 892 kg, 
• Stojewsko 71 577 kg, 
• SułkówlSl3OSkg, 
• Świdno 150 348 kg, 
• Wojciechów 58 960 kg, 
• Wola Świdzińska 67 463 kg, 
• Występy 182 930 kg, 
• Zabrody 41 965 kg, 
• Żeleźnica 25 080 kg, 
• Niwiska Gruszczyńskie 24 915 kg, 
• Niwiska Krasocińskie 16 665 kg, 
• Nowa Huta 5 390 kg, 
• Nowy Dwór 65 505 kg, 
• Ogrójce 1870kg, 
• Oleszno 377 773 kg. 

Zgodnie z powyższym można stwierdzić, że największa ilość  wyrobów zawierających azbest jest w Skorkowie, 
Krasocinie, Cieślach i Olesznie, a najmniej w Ogrójcach, Rudnikach i Nowej Hucie. 

Z danych inwentaryzacyjnych wynika, iż  największa ilość  wyrobów zawierających azbest zewidencjonowana 
została na terenie posesji należących do osób fizycznych, jest to największa powierzchnia (94%). Osoby prawne 
tak samo jak osoby fizyczne zostały zinwentaryzowane na podstawie spisu z natury. Analizując rodzaje wyrobów 
zawierających azbest stwierdza się, iż  większość  pokryć  dachowych wyrobów zawierających azbest to płyty faliste 
(98,7% )„ natomiast płyty azbestowe płaskie stanowią  niewielki procent. Stan techniczny wyrobów zawierających 
azbest zabudowanych w posesjach i obiektach gospodarczych będących własnością  osób fizycznych i prawnych 
wskazuję, że są  to w większości wyroby starsze niż  20 lat, w części bez powłok zabezpieczających. 

Przedsięwzięcia Gminy Krasocin pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Krasocin: 

ETAP II 

- w dniach od 07.10.2014 r. do 15.10.2014 r. w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin na lata 2012 -2032", firma Środowisko i Innowacje Sp. 
z o.o. Dobrów 8,28-142 Tuczępy odbierała eternit z terenów posesji w granicach administracyjnych 
gminy Krasocin. Usługa obejmująca usuwanie wyrobów zawierających azbest polegała na załadunku, 
transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu pokryć  
dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Odbioru dokonywano w kolejności składanych wniosków 
do wyczerpania środków finansowych. W sumie zebrano eternit z 49 posesji w ilości ok. 100 Mg, na 
kwotę  ok. 35 000,00z1, 
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ETAP III 

- 	w październiku 2015 r. rozliczono odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin. Firma 
PHUP EURO-GAZ Sp. z Nowin w dwóch turach odebrała w sumie 47,32 Mg materiałów azbestowych. 
Całkowita wartość  zadania wyniosła 14 769,52z1. Gmina pozyskała dotację  na realizację  całości 
powyższego zadania. 85% wydatków zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Kielcach oraz 
NFOSiGW w Warszawie, a 15% z dotacji z Powiatu Włoszczowskiego. Niebezpieczne materialy zostały 
zutylizowane na składowisku w Dobrowie w gminie Tuczępy. 

ETAP IV 

- w terminie do 15 października 2016 r., Firma PJ{[JP „EURO-GAZ" Sp. J. Łój, Wierzbicka, Nawrot, 
Zgórsko, ul Leśna 48, 26-052 Nowiny, na podstawie zawartej umowy, wykonała ushigę  polegającą  na 
odbiorze (załadunku), transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest (eternitu). W sumie 
odebrano 78,75 Mg odpadów od 57 właścicieli nieruchomości, na których był  składowany eternit. 
Całkowity koszt wykonanej usługi —23 984,1 0zł. 

ETAP V 

W 2017 roku zakończone zostały prace polegające na odbiorze i utylizacji zdemontowanego eternitu, z pokryć  
dachowych na terenie Gminy Krasocin. Odbiorem, transportem i utylizacją  odpadów niebezpiecznych zajmowała 
się  Firma PHTJP EURO -GAZ SP.J. Zagórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny. Odbiór odbywał  się  według 
kolejności składanych wniosków. Ze środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu powiatu i 
WFOŚiGW (odpowiednio 15% i 85%), w kwocie 13618,89 zł  zutylizowano 45,36 Mg (ton) eternitu, co pozwoliło 
zrealizować  17 wniosków z 55 wniosków złożonych o odbiór odpadów. Z uwagi na powyższe, aby zrealizować  
wszystkie wnioski i usunąć  zalegający eternit zgłoszony we wnioskach, gmina na ten cel wyasygnowała z budżetu 
kwotę  28 397,00 zł, co pozwoliło firmie odebrać  95,27 Mg eternitu, a tym samym dodatkowo zrealizować  38 
wniosków o odbiór tych odpadów. 

ETAP VI 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin, etap VI". 
Koszt zadania: 35 147,95 zł. W wyniku realizacji zadania w 2018 r. unieszkodliwiono 110 Mg odpadów 
zawierających azbest z 62 nieruchomości na terenie gminy. 

ETAP VII 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin, etap VII". 
Koszt zadania: 33 077,38 zł, w tym: WFOŚiGW w Kielcach: 6 268,75 zł, NFOŚiGW w Warszawie: 6 268,75 zł, 
Powiat Włoszczowski: 4 594,08 zł, Gmina Krasocin: 13 495,62 zł; 

ETAP VIII 

Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne „EURO-GAZ" z siedzibą  w Zagórsku, w ramach 
zawartej umowy, wykonała usługę  polegającą  na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Krasocin. Firma odebrała i przekazała do utylizacji 96,434 Mg eternitu, który składowany był  na terenach 45 
właścicieli działek. Tym samym wszystkie wioski o odbiór eternitu, złożone w terminie zostały zrealizowane. 

Łączny koszt usługi 35 584,15, zł  w tym: dofinansowanie WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie - 
17 500zł, Powiat Włoszczowski —4 500 zł, Gmina Krasocin 13 584,15z1 

Zgodnie z założeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032" koszty związane z 
usunięciem wyrobów zawierających azbest mają  być  finansowane przez właścicieli - zarządców obiektów, w tym 
prywatnych właścicieli obiektów z wyrobami zawierającymi azbest. 

Inicjatywy samorządu terytorialnego, zmierzające do sukcesywnego usuwania wyrobów azbestowych i likwidacji 
skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska dają  możliwości dofmansowania powyższych działań  z 
funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych a także ze środków funduszy 
Unii Europejskiej. 

Stąd też  rola samorządu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu usuwania wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy ma istotne znaczenie, w szczególności dla prywatnych właścicieli obiektów, dla 
których usunięcie wyrobów zawierających azbest i w następstwie odnowa pokryć  dachowych/elewacyjnych 
obiektów w większości przekracza ich możliwości finansowe. 
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2.9.3. Analiza SWOT 
I 	Gospodarka odpadami 	- 	 - 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Prawie wszyscy mieszkańcy gospodarują  odpadami zgodnie z 
przepisami 

Lokalizacja PSZOK na terenie gminy 

Dofinansowanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Problem porzucania odpadów szczególnie w sezonie letnim 

Brak środków finansowych na wymianę  pokryć  dachowych 
(przy usuwaniu azbestu) 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami 
Dalszy wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych 

Ryzyko nieosiągania poziomów recyklingu 

Źródło: opracowanie własne 

2.10. Zasoby przyrodnicze 
2.10.1. Krajobraz i siedliska przyrodnicze Gminy Krasocin 

Zgodnie z przyrodniczo - leśną  regionalizacją  Polski, Gmina Krasocin położona jest w podokręgu Kurzelowskim 
(C.2.3.g), 	okręg Niecki Włoszczowskiej, Kraina Wyżyn Srodkowomałopolskich, 	Dział  Wyżyn 
Południowopolskich. 
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Rysunek 20 Podział  geobotaniczny obszaru gminy Krasocin 

źródło: Matuszkiewicz J.M., 1994, 42.5. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2 500 000. 1. Krajobrazy roślinne, 2. 
Regiony geobotaniczne (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 

Gmina Krasocin położona jest w zachodniej części woj. świętokrzyskiego. Granice gminy mają  charakter 
naturalny i sztuczny. W jej zachodniej i północnej części biegną  one wzdłuż  rzek: Czarnej i Czarnej Strugi, które 
leży w zlewni Czarnej Włoszczowskiej, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są  sztuczne. Niecka 
Włoszczowska swą  budową  i ukształtowaniem przypomina misę  o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. 
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W jej podłożu zalegają  mezozoiczne margle z górnej kredy. Są  one ułożone poziomo i przykryte na dużym 
obszarze pokrywą  zlodowacenia środkowo-polskiego. 

Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą  rzeźbę  są  liczne wały wydmowe. Powstały one pod koniec 
zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość  względna wynosi do 16 m, 
występują  w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa. 

Środkowy obszar gminy zajmuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, które przebiega z północnego zachodu na 
południowy wschód. Tworzy ono naturalną  granicę  Niecki Nidy i jest najdalej wysuniętym na zachód pasmem 
Gór Swiętokrzyskich. Wzgórza Łopuszańskie stanowią  rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-
Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. Obszar ten budują  utwory najwyższego triasu i jury. Znajdują  się  tutaj spore 
obszary leśne (bory suche, wilgotne, bagienne, mieszane), które stanowią  około 40% powierzchni gminy. 
Porastają  one przede wszystkim tereny zachodnie i północne gminy. 

Na terenie gminy Krasocin zlokalizowanych jest kilka kompleksów stawów rybnych, gdzie można spotkać  
ciekawe ptaki. Największe kompleksy są  w okolicy Chotowa, Ludyni, Ostrowa i Wojciechowa. Do 
najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym można zaliczyć: 

• Kompleks stawów Chotowskich i okoliczne podmokle łąki, 

• Stawy rybne Czerwonka, 

• Fryszerka koło Ewelinowa i okoliczne łąki, 

• Stawy rybne w okolicy Ludyni, 

• Czarna Stara w okolicy Ostrej Gorki z podmokłymi łąkami, 

• Okolice Oleszna i Czarna Włoszczowska, 

• Pasmo Przedborsko-Małogoskie w okolicy Bukowy, Lipia, Świdna z pięknymi starymi wierzbami i 
Oleszna, 

• Wielkie obszary łąk kośnych i podmokłych w dolinie Nowej Czarnej: w okolicy Brygidowa, Karolinowa, 
Wojciechowa, Mieczyna. 

2.10.2. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Krasocin 

Na terenie gminy Krasocin występują  następujące formy ochrony przyrody: 

• część  Przedborskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, wchodzącego w skład Zespołu 
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - obejmuje on północną  część  obszaru gminy Krasocin, 

• część  Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
• część  Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obejmuje południowo-

zachodnią  część  terenu gminy, 
• niewielką  część  Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obejmuje wschodnie 

fragmenty gminy, 
• jeden leśny rezerwat przyrody Oleszno - na północ od miejscowości Oleszno, w Dolinie Czarnej, 
• pomniki przyrody —6 pojedynczych oraz 3 grupy drzew, 
• obszary Natura2000: Dolina Górnej Pilicy (PLH26001 8), Ostoja Przedborska (PLH260004). 

Tabela 18 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy Krasocin 

Podstawa prawna, oznaczenie dziennika 
urzędowego, data utworzenia Lokalizacja Wyszczególnienie 

Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 
2, poz. 6. 

rośnie pomiędzy drogą  wojewódzką  a 
ul. Emila Godlewskiego w Krasocinie 

lipa drobnolistna, obwód 630 
cm, wysokość  25 m 

Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego 
z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 15, poz. 190, z 

dn.31.12.1991 r. 

przy gajówce Rudniki w Zabrodach; 
Nadleśnictwo Włoszczowa, 

Leśnictwo Zabrody, oddział  96r 

grupa drzew: 2 dęby 
szypułkowe i wiąz pospolity  
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Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze Oleszno - Słupia w 
otoczeniu byłej leśniczówki w 
Zabrodach; leśnictwo Oleszno, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

grupa drzew: 38 szt. dębów 
szypułkowych (Quercus 

robur) o obwodach pni od 
164 do 370 i lipa 

drobnolistna (Tilia cordata) o 
obwodzie pnia 226 cm 

Uchwała Nr XY-XIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 260 

cm 

Uchwała Nr XXXIXJ335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. święt. poz. 1338 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 430 

cm 

Uchwała Nr XXXIXJ335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 390 

cm 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 375 

cm 

Uchwała nr XXI V/218/20 
Rady Gminy Krasocin 

Z dnia 27 sierpnia w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. świet. Poz. 

3139) 

Grupa trzech drzew z gatunku dąb 
szypułkowy rośnie na terenie działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków nr 1071 w miejscowości 

Chotów, obręb 0003, na terenie 
gruntu będącego własnością  Skarbu 

Państwowego Państwa, w zarządzie Pań  
Gospodarstwa Leśnego, Lasy 

Państwowe, Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

Grupa trzech drzew z 
gatunku dąb szypułkowy: 

1. Władysław dąb 
szypułkowy (Quercus robur) 

o obwodzie pnia 460 cm 

2. Marian dąb szypułkowy 
(Quercus robur) o obwodzie (Quercus 

355 cm 
3. Tomasz dąb szypułkowy 
(Quercus robur) o obwodzie 

pnia 435 cm 

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, dostęp lipiec 2021 r. 
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Rysunek 21 Obszary chronione w Gminie Krasocin 
Źródło: www.geoserwis.gdos.goy.pl  

Teren PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I PRZEDBORSKI OBSZAR 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU leżą  na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Położone są  
na obszarze czterech powiatów: radomszczańskiego, włoszczowskiego, koneckiego i kieleckiego. Obejmuje 
gminy: Przedbórz, Wielgommy, Masłowice, Zytuo - powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim oraz 
gminy: Kluczewsko i Krasocin (1.721 ha pow.) - powiatu włoszczowskiego, Fałków i Słupia Konecka - powiatu 
koneckiego oraz Łopuszno - powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Południowy fragment 
Przedborza wchodzi w granice Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Do największych jednostek osadniczych w granicach Parku i POCHK należą: miasto Przedbórz, wsie Oleszno i 
Góry Mokre. Pozostałe jednostki sieci osadniczej to niewielkie miejscowości, z zabudową  ciągnącą  się  wzdłuż  
dróg, bądź  zabudową  rozproszoną  wśród pól. 

Na terenie Parku i Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują  się  bogate i dobrze wykształcone 
zbiorowiska szaty roślinnej: torfowiskowe, szuwarowe, wodne, murawy kserotermiczne itp. Występują  tutaj liczne 
stanowiska gatunków chronionych, a także zagrożonych wyginięciem, znajdujących się  na czerwonej liście roślin 
zagrożonych w Polsce. W zakresie fauny występują  miejsca lęgowe i ostoje gatunków chronionych, gatunków 
ginących i zagrożonych wyginięciem, rzadkich i bardzo rzadkich. Między innymi występuje stanowisko lęgowe 
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bociana czarnego i orła bielika - gatunków zagrożonych w skali Europy. Na terenie Parku występują  też  bardzo 
cenne obiekty przyrody nieożywionej. 

KONECKO - ŁOPUSZNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (K-LOChK) o powierzchni 
98359 ha, położony na obszarach gmin: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków oraz części obszarów gmin: 
Bliżyn, Końskie, Krasocin, Małogoszcz, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka, Piekoszów, Strawczyn, Stąporków. 

Prawie 50% powierzchni terenu zajmują  duże kompleksy leśne o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi 
drzewostanami z przewagą  jodły i sosny z domieszką  dębu, świerka, buku i grabu (Lasy Koneckie, Lasy 
Radoszyckie). W północno-wschodniej i północnej części obszaru występują  siedliska borowe. Na szczytach 
wydm i luźnych piaskach rosną  suche sosnowe bory chrobotkowe. W dolinach rzek występują  łęgi z jesionami i 
olszą. W południowej części obszaru lasy są  bardziej rozczłonkowane i rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i 
torfowiskami. 

W środkowej i południowej części OChK występują  łąki wilgotne oraz duże obszary torfowisk niskich, a także 
przejściowych. Rosną  tu m.in. wielosił  błękitny, pełnik europejski, zawilec wielkokwiatowy, gęsiówka 
szorstkowłosista, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczelyko. 

Bogata jest fauna, reprezentowana przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie). Wśród ptaków można spotkać  
bociana czarnego i łabędzia niemego. 

WŁOSZCZO WSKO-JĘDRZEJO WSK! OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (W-JOChK) 
położony jest w zachodniej i centralnej części województwa na pograniczu z województwem łódzkim. Zajmuje 
on powierzchnię  69 090 ha i obejmuje gminę  Oksa oraz części gmin: Krasocin, Włoszczowa, Małogoszcz, 
Nagłowice, Sobków, Jędrzejów, Imielno i Kije. 

Flora W-JOChK jest zróżnicowana. W części północno-zachodniej w okolicach Kurzelowa i Włoszczowy na 
terenach zabagnionych i w bezodpływowych dolinach między wydmami rozwinął  się  kompleks torfowisk 
wysokich i przejściowych. Na obrzeżach występują  olsy i bory bagienne. Na szczytach wydm rosną  wilgotne i 
świeże chrobotkowe bory sosnowe z udziałem takich rzadkich i prawnie chronionych roślin jak: pomocnik 
baldaszkowaty, kokoryczka wonna, zawilec wielkokwiatowy, sasanka łąkowa i widłak goździsty. Miejsca bardziej 
wilgotne porastają  wilgotne i bagienne bory. Osobliwością  florystyczną  jest tutaj stanowisko rzadkiej i chronionej 
paproci - długosza królewskiego. 

W dolinie Białej Nidy szata roślinna jest równie bogata. Związane jest to z dużym zróżnicowaniem 
morfologicznym i edaficznym siedlisk. Zyzne i bogate florystycznie lasy liściaste łęgu jesionowo-olszowego, 
wilgotne grądy oraz bagienne i wilgotne zespoły borów sosnowych występują  w dolinach rzek. W runie tych 
zbiorowisk spotkać  można rośliny rzadkie i prawnie chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko, zawilec 
jaskrowaty, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, lepiężnik biały, ciemiężnica zielona, długosz królewski oraz 
lilia złotogłów. W rezerwacie florystycznym Gaj występuje stanowisko obuwika pospolitego. 
Charakterystycznym elementem szaty roślinnej są  torfowiska wysokie na wododziałach oraz torfowiska niskie i 
przejściowe. Zbiorowiska leśne, torfowiskowe, wodne i szuwarowe oraz łąkowe stanowią  całość  o dużych 
wartościach wodoochronych i klimatycznych. Roślinność  szuwarowo-bagienna, liczne stawy tworzą  biotopy dla 
ptaków wodno-bagiennych. 

PRZEDBORSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU. W województwie świętokrzyskim 
Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu (PrzOChK), położony na terenie otuliny Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem", zajmuje powierzchnię  13 044 ha, w skład którego wchodzą  części 
obszarów gmin: Kluczewsko (7 456 ha), Krasocin (1 515 ha), Fałków (1 637 ha), Słupia (1 741 ha) i Łopuszno 
(695 ha). Plan ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego zmienił  otulinę  PPK w Przedborski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Nadanie otulinie rangi obszaru chronionego krajobrazu podnosi status ochronny tego 
terenu oraz precyzuje zakres ochrony przewidziany w ustawie. Z założenia POChK ma pełnić  rolę  bufora wobec 
ewentualnych niekorzystnych czynników mogących niekorzystnie wpływać  na teren Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego. Obszar ten wyróżnia się  urozmaiconym krajobrazem z wieloma cennymi stanowiskami 
występowania chronionych roślin i zwierząt. Obejmuje swym zasięgiem doliny rzek Pilicy oraz Czarnej 
Włoszczowskiej, a także fragmenty Wzniesień  Opoczyńskich i Łopuszańskich. W 2006 roku powołano na tym 
obszarze rezerwat przyrody „Ewelinów" na terenach leśnych Nadleśnictwie Włoszczowa. Teren Przedborskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu to teren przeznaczony do rozwoju wielu form rekreacji. Ze względu na bliskość  
PPK stanowi on dobre miejsce na usytuowanie bazy noclegowej i turystyki pobytowej. 

REZERWAT PRZYRODY OLESZNO - florystyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Zabrody o 
powierzchni 31,43 ha został  utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i 
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jesiona wyniosłego. W roku 2006 został  powiększony do 262,73 ha. Ponadto celem ochrony rezerwatowej jest 
zachowanie gatunków roślin zagrożonych i chronionych np. wawrzynek wilczelyko (Daphne mezereum), 
kokoryczka okółkowa (Polygonatum yerticillatum), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), cis pospolity 
(Taxus baccata).Poza unikatową  florą  stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ptaków chronionych np. 
bociana czarnego (Ciconia nigra),orlika krzykliwego (Aquila pomarina).Przedmiotem ochrony jest ekosystem 
leśny, miejscami stale potopiony, o urozmaiconej i bogatej roślinności, stosunkowo mało zniekształconej 
gospodarka leśną. Występują  tu bogate zespoły siedlisk mokrych i wilgotnych z udziałem siedlisk grądu niskiego, 
olsu i olsu jesionowego. 

OSTOJA PRZEDBORSKA (SOO) - w gminie Krasocin obszar o powierzchni 1964,28 ha. Ostoja na terenie 
gminy obejmuje fragment Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz Konecko - Łopuszniańskiego OChK. 
Zachodnia część  ostoi stanowi zbocze Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a sieć  rzeczną  tworzą  dopływy Czarnej 
Włoszczowskiej z rozległymi kompleksami podmokłych łąk. W gminie Krasocin w obrębie Oleszno znajduje się  
największy na Wyżynie Małopolskiej płat lasów jesionowo-olszowych. Obszar ostoi cechuje się  bardzo wysoką  
bioróżnorodnością, chroni duże bogactwo flory i fauny. Na szczególną  uwagę  zasługują  gatunki charakterystyczne 
dla siedlisk wilgotnych. Największym zagrożeniem dla tego obszaru są: zachwianie stosunków wodnych, 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, pozyskiwanie drewna. 

Ostoja DOLINA GÓRNEJ PILICY (SOO) położona jest w Krainie Świętokrzyskiej, w okręgu: Włoszczowsko-
Jędrzejowskim. Flora ma tu charakter przejściowy. Występują  w niej duże, w większości naturalne kompleksy 
leśne (grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka 
Pilica, której towarzyszą  liczne starorzecza, tworzy malowniczą  dolinę. Wzdłuż  koryta ciągną  się  gęste zarośla 
wierzbowe, oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą  podmokłe łąki, 
charakteryzujące się  dużą  różnorodnością  biologiczną, bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych 
z siedliskami wilgotnymi. Często występują  tu bagna i torfowiska. Ich powierzchnia systematycznie się  kurczy w 
wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych. 
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2.10.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Krasocin wynosi 8645,5 ha, w tym: 

• lasy publiczne ogółem 5536,16  ha, 
- 	lasy publiczne Skarbu Państwa 5517,5 ha 

y" 	lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 546O,] ha. 
• lasy prywatne ogółem 3109,48  ha. 

Rysunek 22 Lasy w zarządzie Lasów Państwowych: Nadleśnictwo Włoszczowa oraz Kielce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.lasy.goy.pl!mapa 

Na terenie Gminy lasami administrują  dwa nadleśnictwa: Włoszczowa, Kielce należące do Regionalnych Lasów 
Państwowych w Radomiu (łącznie 5432,2 ha). 

Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Włoszczowa gospodaruje lasami na obszarze 4797 ha 
należącym do gminy Krasocin. Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w 
drzewostanach nadleśnictwa są  sosna - 83,23% i olsza - 10,85%. Pozostałe gatunki tj. Brz, Db, Jś, Św, Jd, Md, 
Bk, Os, Gb, Ak stanowią  niecałe 6%. Decydują  one o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają  
znaczenia gospodarczego. W Nadleśnictwie Włoszczowa przeważają  drzewostany jednogatunkowe, czego 
przyczyną  jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w przeszłości, a także struktura siedlisk. Pochodzenie 
drzewostanów 

• sztuczne - 12576,50 ha (92,05 %)„ 
• naturalne - 866,36 ha (6,34 %)„ 
• odroślowe-220,17 ha (1,61 %). 

Podział  lasów według pełnionych funkcji: 

• Rezerwaty „ Oleszno" - 30,65 ha, „Ługi"- 68,72 ha

7 pismo 

' dane  z Banku Danych Lokalnych, GUS, 2020 

z Nadleśnictwa Świdnica 
° sprawozdanie o lasach p,ywalnych L-03 za 20120 r. 
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• Lasy ochronne - 6742,44h, 
• Lasy gospodarcze - 7037,69 ha. 

Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Kielce gospodaruje lasami na obszarze 635,42 ha należącym 
do gminy Krasocin. Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach 
nadleśnictwa są  sosna - 71,11% i jodła - 16,14%. Pozostałe gatunki tj. Brz, Db, Jś, Św, Jd, Md, Bk, Os, Gb, Ak 
stanowią  niecałe 11%. Pochodzenie drzewostanów: 

• naturalne 3 5 67, 10 ha 22,6%, 
• sztuczne 12 155,10ha76,9%, 
• odroślowe 19,90 ha 0,1%. 

Lasy wg funkcji: 

• rezerwaty 386,55 ha 2,4%, 
• lasy ochronne 12 701,52 ha 80,0%, 
• lasy gospodarcze 2 796,66 ha 17,6%. 

Ponadto w Nadleśnictwie Kielce położony jest Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska. Znajduje 
się  w całości na terenie woj. świętokrzyskiego i zajmuje pokaźny obszar dawnej Puszczy Swiętokrzyskiej. 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna zalicza obszar LKP do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów: Łysogórskiego 
i Puszczy Świętokrzyskiej. LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające 
Świętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i 
bukowych z domieszką  jawora, graba i modrzewia. Specyfiką  gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne 
odnawianie się  lasu, zwłaszcza jodły. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną  
mozaikowatość  gleb, co wplywa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów 
mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły, tj. 
Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy. 

Obszar LKP należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu 
świętokrzyskiego. Swiadczy o tym istnienie 5 parków krajobrazowych, 3 obszarów chronionego krajobrazu, 24 
rezerwatów przyrody, 21 użytków ekologicznych, 3 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 42 pomników 
przyrody, a także duża liczba miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i obecność  zabytków kultury 
materialnej. 

Niekorzystną  dla prowadzenia gospodarki leśnej cechą  lasów regionu świętokrzyskiego (w tym również  powiatu 
włoszczowskiego) jest ich ograniczona lokalnie odporność  na czynniki chorobotwórcze. Poza zagrożeniami 
związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, poważne szkody w lasach wyrządzają  powstające często pożary. 
Głównymi przyczynami pożarów lasów są  ludzka nieostrożność  oraz umyślne podpalenia. 

Istnieje także zagrożenie dla lasów ze strony szkodników owadzich. Na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa 
największe zagrożenie dla upraw sosnowych stanowią  ryjkowce, a w szczególności szeliniak sosnowy. W ramach 
ochrony stosowane są  głównie metody mechaniczne, tak jak wykładanie specjalnych pułapek, gdzie szkodniki są  
zwabiane i niszczone. Niekiedy znajdują  także zastosowanie metody chemiczne w postaci oprysków roztworem 
insektycydu. W uprawach i młodnikach iglastych pewne zagrożenie stanowi także smolik znaczony, którego 
liczebność  ogranicza się  poprzez usuwanie i niszczenie zasiedlonych drzewek. 

Zagrożeniem dla lasów są  również  szkodniki pierwotne tzw. liściożerne, takie jak np. brudnica mniszka, strzygonia 
choinówka, poproch cetyniak, boreczniki. Ochrona przed tymi szkodnikami polega na prowadzeniu prac 
prognostycznych np. jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny. 

Starsze drzewostany iglaste atakują  szkodniki wtórne, które uszkadzają  drewno, są  to m.in.: cetyńce, korniki i 
przypłaszczek granatek. Ochrona przed szkodnikami wtórnymi polega głównie na terminowym wywozie 
pozyskanego drewna z lasu, a w przypadku jego pozostawienia w lesie w okresie wiosennym i letnim wykonuje 
się  korowanie. 

2.10.4. Wpływ zmian klimatu na przyrodę  i leśnictwo, wrażliwość  i adaptacja do zmian 

Spodziewane ocieplanie się  klimatu spowoduje narastanie wpływu z kierunku południowego wyrażające się  w 
migracji gatunków z Europy Południowej, jednak z równoczesnym wycofywaniem się  tych gatunków, które nie 
są  przystosowane do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą  ostre mrozy. Tak więc należy liczyć  się  
w nadchodzących dekadach z procesami wzmożonej migracji szeregu gatunków roślin i zwierząt. 
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Oddzialywania związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą  z różnym natężeniem wzmacniane wskutek 
działalności człowieka, zarówno poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej (wydobycie kopalin, 
kierunkowa gospodarka leśna i hodowla zwierząt, rolnictwo), jak i jej zaniechania (porzucanie łąk i muraw, zanik 
tradycyjnych form wykorzystania terenu). Oddziaływania te są  wielokierunkowe i mogą  znacznie wzmocnić  
niekorzystne oddziaływanie prognozowanych zmian warunków klimatycznych. 

Uwarunkowania ochrony bioróżnorodności utrudniające adaptację  do zmian klimatu to m.in.: mała skuteczność  
systemów ochrony przyrody, w tym także obszarów Natura 2000, związana z brakiem systemowej integracji 
krajowych form z siecią  Natura 2000, nieadekwatnym finansowaniem systemu ochrony przyrody, 
niewystarczającym zapleczem administracyjnym, eksperckim i naukowym, brakiem skutecznych systemów 
wdrożeniowych - planów ochrony/zdolności wdrożeniowych, brakiem instrumentów prawnych umożliwiających 
egzekwowanie realizacji zapisów planu ochrony i in. 

W perspektywie długookresowej istotne będzie prowadzenie pogłębionych badań  w zakresie różnorodności 
biologicznej. Należy przede wszystkim dokonać  inwentaryzacji oraz stworzyć  spójny system informacji o 
zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju wraz z wyceną  wartości środowiska przyrodniczego. Badania 
powinny być  ukierunkowane na obserwacje wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność  i aktualizowanie strategii 
reagowania. 

W ocenie wpływu zmian klimatu na stan bioróżnorodności musimy się  pogodzić  z brakiem danych dotyczących 
poszczególnych gatunków, populacji i ich interakcji. Istnieją  4 rodzaje niepewności, z którym musimy się  liczyć, 
podejmując próby ograniczenia niekorzystnego wpływu oczekiwanych zmian klimatu na bioróżnorodność. Są  to: 

• Wariancja środowiskowa. W efekcie zmiany klimatu przewiduje się, że wariancja ta będzie jeszcze 
większa, a zatem modele opisujące ekosystemy mogą  sugerować  zupełnie odmienne wyniki. 

• Trudności związane z ekstrapolacją  monitoringu na zachowania całego systemu. 
• Niedokładna implementacja działań  adaptacyjnych. Instrumenty prawne są  zazwyczaj rygorystyczne i 

nie ma możliwości pełnego ich dostosowania do dynamicznych zmian w rzeczywistości. 
• Tzw. niepewność  strukturalna. Wariancja wynikająca z metody modelowania. Modele te zazwyczaj 

upraszczają  systemy naturalne a zatem alternatywne modele mogą  dawać  zupełnie inne predykcje. 

Jednym z czynników silnie różnicujących występowanie lasów w Polsce, obok warunków geologicznych są  
warunki klimatyczne, z którymi wiąże się  optimum ekologiczne poszczególnych gatunków. Należy więc 
oczekiwać, że w wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulegną  składy gatunkowe i typy lasów. Optima 
ekologiczne gatunków drzewiastych mogą  zostać  przesunięte na północny-wschód, a granica lasów w górach 
może się  podnosić. Wymagania glebowe gatunków drzew mogą  stanowić  barierę  w dopasowaniu na tych 
obszarach składów gatunkowych do zmian średniej temperatury i wielkości opadów. Stwarza to trudne do 
przewidzenia problemy hodowlane. Najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu są  ekosystemy górskie. Dzisiejsze 
górskie zbiorowiska leśne mogą  stracić  do 60% gatunków a produkcyjność  drzewostanów i ich trwałość  może 
gwałtownie się  załamać. Związany ze wzrostem temperatury wzrost ewaporacji, a także zmniejszanie się  grubości 
i czasu zalegania pokrywy śnieżnej będzie sprzyjać  spadkowi wilgotności w lasach zwiększając ryzyko pożarów 
i przyspieszając proces mineralizacji gleb. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób 
i szkodników w tym także gatunków inwazyjnych i tendencja ta utrzyma się  nadal. W związku z tym trzeba się  
liczyć  z dużymi szkodami, gdyż  gatunki rodzime nie są  odporne na nowe zagrożenia. Cieplejsze zimy będą  
wpływać  korzystnie na zimowanie szkodników a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie ułatwiać  zimowanie 
zwierząt roślinożernych. 

W tym rozdziale omówiono również  wpływ zmian klimatu na gospodarkę  przestrzenną, która związana jest z 
krajobrazem. Zmiany funkcjonowania środowiska przyrodniczego polegać  będą  na zwiększaniu się  deficytu wody 
oraz zwiększaniem się  liczby zjawisk ekstremalnych. Najważniejsze zmiany w systemie społeczno-gospodarczym 
to zmiany warunków życia i wzrost zagrożenia chorobami, konieczność  dostosowywania upraw rolniczych do 
uwarunkowań  klimatycznych, optymalizacja gospodarowania zasobami wody oraz kreowanie nowych kierunków 
rozwoju wykorzystujących zmiany klimatyczne, jako czynniki rozwoju np. turystyki, energetyki odnawialnej i in. 
Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym mogą  również  generować  konflikty społeczne, a tym samym mogą  
stawać  się  bezpośrednią  przyczyną  migracji ludzi, poszukujących bardziej przyjaznych warunków do życia, 
zarówno ze strony uwarunkowań  środowiska, jak i warunków społeczno-ekonomicznych. 

W procesie planowania przestrzennego obecne próby działań, które można by zaliczyć  do adaptacyjnych do zmian 
klimatu zazwyczaj nie uzyskują  akceptacji społecznej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
zawierające takie ustalenia, jak dotyczące przeznaczenia gruntów na poldery, suche zbiorniki retencyjne, kanały 
ulgi, tereny zielone lub rolne i wyłączenia spod zabudowy, skazane są  zwykle na nieuchwalenie lub dokonanie 
pod presją  mieszkańców zmiany funkcji zwykle na mieszkaniową, zwłaszcza w okolicach dużych miast. 
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Właściciele nieruchomości gruntowych na obszarach zagrożonych powodzią  albo podtopieniami, zazwyczaj o 
małej świadomości skutków zagrożenia, zwykle nie dopuszczają  nadrzędności interesu publicznego nad 
prywatnym nawet wtedy, kiedy chodzi o bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

Trudna jest także ochrona terenów przyrodniczo cennych, zwłaszcza na obszarach poddanych silnej presji 
urbanizacyjnej, nawet w przypadku ustanowienia niektórych form ochrony lub relatywnie wysokiej ceny gruntu. 

Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym i warunkami klimatycznymi zachodzi ścisły związek wzajemnego 
oddziaływania. W kontekście zmian klimatu istnieje konieczność  zmian treści planowania przestrzennego tak, 
żeby odpowiadały na problemy, które dotychczas nie były, bądź  nie musiały być  przedmiotem rozstrzygnięć  
planistycznych, albo miały marginalne znaczenie w toku procesu planistycznego. Biorąc pod uwagę  horyzontalny 
i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań  adaptacyjnych w tym sektorze 
przyczynia się  do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także w 
większości obszarów życia gospodarczego i społecznego. To powoduje, że planowanie przestrzenne, będące 
najważniejszym instrumentarium gospodarki przestrzennej, urasta do jednego z najistotniejszych kreatorów 
przestrzennej organizacji systemów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, decydujących o adaptacji polskiej 
przestrzeni do spodziewanych zmian klimatu, a tym samym uwarunkowań  środowiskowych i łagodzenia skutków 
społeczno-ekonomicznych tych zmian. 

2.10.5. Analiza SWOT 
Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

występowanie parku krajobrazowego wraz z otuliną, 3 obszarów 
chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, pomników przyrody 

- 7 szt., 2 obszarów Natura2000 

brak szczegółowej inwentaryzacji Gminy 

położenie lasu blisko terenów zurbanizowanych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

ograniczanie lokalnych źródeł  zanieczyszczeń  powietrza, gleby i 
wód 

właściwa pielęgnacja szaty roślinnej 

zalesianie nieużytków 

przebudowa drzewostanów leśnych w kierunku bardziej 
odpornych na zanieczyszczenia gatunków oraz uzupełnienia 

gatunkami rodzimymi 

zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego 
obszarów leśnych 

rozprzestrzenianie się  obcych gatunków fauny i flory 

niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz 
niewłaściwa ich struktura 

zagrożenia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze, wiatry), 
zagrożenia antropogeniczne (zła jakość  powietrza) 

Źródło: opracowanie własne 

2.11. Zagrożenia poważnymi awariami 
2.11.1. Ocena stanu aktualnego 

Pojęcie „poważne awarie" - określa art. 3 pkt 23. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) - rozumie się  przez to zdarzenie, 
w szczególności emisję, pożar 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. 
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Organem właściwym do realizacji zadań  Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, 
transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczeniom wód granicznych jest 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ponadto Inspekcja Ochrony Srodowiska współdziała w akcji zwalczania 
poważnej awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej 
awarii. 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach w latach 
2017-2019 nie odnotowano zdarzeń  o znamionach poważnej awarii. 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają  głównie na prowadzącym zakład 
o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a 
także wojewodzie. Zakłady takie zazwyczaj przynoszą  wiele korzyści dla lokalnej społeczności, zapewniają  
zatrudnienie, utrzymanie, są  motorem rozwoju i wspierają  inicjatywy społeczne. Jednakże z uwagi na charakter 
prowadzonej działalności, są  także źródłem potencjalnego zagrożenia. 

Na terenie Gminy Krasocin nie ma zakładów zakwalifikowanych do Zakładów o Dużym Ryzyku (ZDR) ani 
Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii. Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które 
również  mogą  być  potencjalnym miejscem wystąpienia poważnych awarii. 

Do szczególnie zagrożonych obszarów zaliczono: 

• tereny przy drodze krajowej Nr 78 oraz szlakach kolejowych, 
• tereny leśne zagrożone pożarami. 

Na obszarze Gminy Krasocin funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej: OSP Brygidów, OSP 
Skorków, OSP Ostrów, OSP Świdno, OSP Chotów, OSP Ludynia, OSP Sułków, OSP Mieczyn, OSP Cieśle w 
tym dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie i Olesznie które należą  do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast w skali powiatu włoszczowskiego działa Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W 2020 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie dysponowało jednostki 
ratownicze PSP i OSP do 101 zdarzeń, z czego najwięcej - 75 (74%) stanowiły miejscowe zagrożenia, a 26(23%) 
- pożary. W tej kategorii dominowały pożary małe (92%). Nie odnotowano pożarów b. dużych. Najwięcej 
pożarów dotyczyło upraw rolnych, obiektów mieszkalnych i lasów. Wśród przyczyn dominowały podpalenia 
(związane głównie z wypalaniem traw). 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonywała również  kontroli, które obejmowały obiekty 
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne i magazynowe, branży leśnej oraz gospodarstwa 
rolne. 

W zakresie działań  prewencyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej organizowała pokazy 
sprzętu w czasie spotkań  z uczestnikami: turnusu wakacyjnego organizowanego przez PCKR we Włoszczowie 
pod nazwą  „Bezpieczne Wakacje", akcji: „Kręci mnie Bezpieczeństwo", Stop pożarom traw" oraz „Czujka na 
straży twojego bezpieczeństwa", a także spotkań  z seniorami. 

Zgodnie z zawartą  Umową  nr 272.1.2017 z dnia Gmina Krasocin odebrała samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup 
samochodu był  dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (działanie 4. 1), z którego Gmina Krasocin pozyskała środki na zadanie Pn. 
„Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem". Całkowity koszt projektu wynosił  790 476,72zł, w tym dofinansowanie 
unijne 592 857,54 zł  (75%). Samochody mogły zostać  zakupione tylko dla jednostek funkcjonujących w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednym z głównych kryteriów przyznania dotacji była liczba 
wyjazdów do akcji, w której OSP Krasocin jest od lat czołową  strażą  w skali powiatu. 

Samochody ratownictwa technicznego posiadają  różne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt w zależności od 
jednostki jest to hydrauliczny sprzęt ratowniczy, w tym nożyce hydrauliczne do cięcia karoserii samochodów, 
rozpieracze ramionowe i rozpieracze teleskopowe, pompy hydrauliczne, poduszki pneumatyczne wysoko i 
niskociśnieniowe do podnoszenia pojazdów. Nie mniej jednak Gmina corocznie w miarę  możliwości finansowych 
stara się  o doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy. 

2.11.2. Analiza SWOT 
Zagrożenia poważnymi awariami 
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MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

Brak zakładów będących potencjalnym źródłem poważnej awarii 

Istnienie Ochotniczych Straży Pożarnej 
Lokalizacja zak ładów produkcyjnych na terenie gminy 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

Zmniejszenie zagrożenia wypadkowego i pożarowego poprzez 
remonty i modernizacja budynków oraz dróg 

Zagrożenia wypadkowe związane z drogami wojewódzkimi i złym 
stanem niektórych dróg gminnych 

Źródło: opracowanie własne 

3. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 
Zgodnie z Wytycznymi określone cele wskazane w dokumencie powinny być: 

• skonkretyzowane (określone możliwie konkretnie), 
• mierzalne (z przypisanymi wskaźnikami), 
• akceptowalne (akceptowane przez osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia), 
• realne (możliwe do osiągnięcia), 
• terminowe (z przypisanymi terminami). 

Poniżej przedstawiono cele w podziale na poszczególne obszary interwencji. 

Ochrona klimatu i jakości powietrza (OP) 

OP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian 
klimatu 

Zagrożenia hałasem (KA) 

KA.I. Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Pola elektromagnetyczne (PEM) 

PEM.I. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  ponadnormatywnych promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Gospodarowanie wodami (ZW) 

ZW. I. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

ZW. II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą  
Gospodarka wodno-ściekowa (GW) 

GW. I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej 

Zasoby geologiczne (ZG) 

ZG. I. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Gleby (GL) 

OGL. I. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją  oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (GO) 

GO. I. Racjonalne gospodarowanie odpadami 

Zasoby przyrodnicze (ZP) 

ZP. I. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 

ZP. II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

ZP.III. Zwiększanie lesistości 

Zagrożenia poważnymi awariami (PAP) 

PAP.I. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemyslowych oraz minimalizacja ich 
skutków 
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Tabele mają  zgodną  treść  oraz układ z Wytycznymi. W każdym z obszarów interwencji określone zostaną  zadania 
dotyczące adaptacji do zmian klimatu, zagrożeń  nadzwyczajnymi zjawiskami środowiska, edukacji oraz 
monitoringu. Cele, kierunki działań  oraz zadania zostaną  określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu 
środowiska oraz dokumentów programowych krajowych i województwa oraz ankietyzacji przeprowadzonej wśród 
jednostek, które wykonują  zadania związane z ochroną  środowiska w regionie. 
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Tabela 19 Cele, kierunki interwencji oraz zadania na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

O
ch

ro
na

  p
ow

ie
tr

za
  i
 kl

im
at

u  

Poprawa jakości 
powietrza przy 
zapewnieniu 

bezpieczeństwa 
energetycznego w 
kontekście zmian 

klimatu 

Liczba aktualizacji 
PGN oraz Założeń... 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

2 

Skuteczne wdrażanie 
planów i programów 
służących ochronie 
powietrza w skali  

lokalnej i wojewódzkiej 
poprzez osiągnięcie 
zakładanych efektów 

ekologicznych 

Aktualizacja „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Krasocin" 

oraz „ Założeń  do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię  elektryczną  i paliwa 

gazowe dla gminy Krasocin" 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
dokumentów 

Roczne zużycie energii 
przez oświetlenie 

uliczne (MWbirok) -  

źródło danych: 
(Jiiiina Krasocin 

go Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego gminy Krasocin 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Roczne zużycie energii 
ciepinej w budynkach 

użyteczności publicznej 

(MWhirok) 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

13 000 <1 1 000 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
gminy Krasocin 

finansowe  
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin środki 
niewystarczające 

Roczne zużycie energii 
ciepinej w budynkach 

mieszkalnych 

(MWh/rok) 

źródło danych: 
inwentaryzacja na 

potrzeby PGN 

<I 100 
Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych i mieszkalno- 
usługowych na terenie gminy Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 

mics7kańcy, zarządcy 
nieruchomości, 

wspólnoty, spółdzielnie 
mieszkaniowe 

brak środków 
finansowych, brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
OZE 

 

Ilość  budynków 
objętych monitoringiem 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

100% 

Monitoring zużycia paliw i nośników 
energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią  
w budynkach użyteczności publicznej 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Liczba akcji na rok 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

5-10 5-10 

Organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością  energetyczną  oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł  

energii 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 
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lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadani 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Czy funkcjonuje system 
informacyjny dla 

mieszkańców 

źródlo danych: 

GIOŚ  

tak tak 

Rozwój systemu informacyjnego 
dotyczącego monitoringu jakości 

powietrza i stanu jakości powietrza w 
skali lokalnej 

Zadanie 
monitorowane: GIOŚ  

brak środków 
finansowych 

Liczba kontroli 
zakładów w ciągu roku 

źródło danych: 

WIOŚ  

5 
Sukcesywna kontrola uciążliwych 

źródeł  zanieczyszczeń  

Zadanie . 
monitorowane: WIOS 

w Kielcach 

brak środków 
finansowych 

Długość  dróg 
rowerowych (kro) 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

- 2.6 

Wdrożenie 
mechanizmów 

oaniczających 
negatywny wpływ 

transportu na jakość  
powietrza poprzez

, efektywną  politykę  
transportową  do poziomu 

nie powodującego 
negatywnego 

oddziaływania na jakość  
powietrza 

Budowa dróg rowerowych 
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin 

brak środków 
finansowych 

brak 
porozumienia z 
właścicielami 
nieruchomości 

Liczba odcinków dróg 
budowanych i 

przebudowywanych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin, ZDP 

we Włoszczowie, 
Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

18 
gminnych 

3 
powiatowc 

>18 
gminnych, 

1 
powiatowy 

Budowa i przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: ZDP 

we Włoszczowie, 
Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

brak środków 
finansowych 

Liczba wymienionych 
autobusów 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

-r 

O >2 
Wybór przewoźnika dla transportu, 
którego tabor wyposażony jest w 
ekologiczne jednostki napędowe 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

brak środków 
finansowych, 

procedury 
przetargowe 
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ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G I J H 	 łłłłłł  

Z
a
gr

oż
en

ia
  h

ał
as

em
  

Poprawa i 
utrzymanie 

dobrego stanu 
akustycznego 
środowiska 

Liczba przedsiębiorstw 
badanych pod kątem 

emisji hałasu 
źródło danych: 

WIOŚ  

I >1 

Zmniejszenie liczby 
mieszkańców . 
narazonych na 

ponadnormatywny hałas 

Ograniczenie hałasu przemysłowego 
na skutek zwiększenia działalności 

kontrolnej i inspekcyjnej oraz 
wdrażania zaleceń  pokontrolnych 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ  

zmiana w 
przepisach 

 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Przekroczenia 
dopuszczalnych 

poziomów hałasu na 
drogach 

źródło danych: 
WIOŚ  

ostatnie 
. 

pomlaly 
2014 r. 

brak 
przekroczeń  

Stosowanie zabezpieczełi 
akustycznych na wymagających tego 

odcinkach dróg i linii kolejowych oraz 
działania zawarte w POH 

Zadanie 
monitorowane: 

Zarządzający drogami i 
liniami kolejowymi 

brak 
wystarczającej 
opłacalności 
modernizacji 

Liczba nowych lub 
zmienianych 

miejscowych planów 
zagospodarowania 
uwzględniających 

zagrożenia hałasem 
źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

2 wg potrzeb 

Stosowanie odpowiednich zapisów w 
planach zagospodarowania 

przestrzennego, umożliwiających 
ograniczenie emisji hałasu do 

środowiska 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak możliwości 
zmian w planach 
w tym zakresie 

Ilość  przedsiębiorstw, 
gdzie stwierdzono 

naruszenia 
źródlo danych: 

WIOŚ  

O O 

Redukcja hałasu przemysłowego (w 
tym m.in. wyciszanie hal oraz 

hałasujących maszyn i urządzełi przez 
zastosowanie odpowiednich rozwiąza1 

takich jak np. obudowy 
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, 

izolacje akustyczne) 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 
finansowych 

Ilość  akcji edukacyjnych 
dotyczących hałasu 
źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O 2 Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Ilość  punktów pomiaru 
hałasu na terenie gminy 

źródlo danych: 
WIOŚ  

l(2014r.) >1 
Rozwój sieci 

monitoringu poziomu 
emisji hałasu do 
środowiska oraz 

narażenia mieszkańców 
na ponadnormatywny 

hałas 

Bieżący monitonng poziomów hałasu 
w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ  

brak środków 
finansowych na 

realizacje zadania 

Ilość  wydawanych 
rocznie decyzji 

administracyjnych 
źródlo danych: 

Powiat Włoszczowski 

O wg potrzeb 
Działania administracyjne mające na 
celu ograniczenia hałasu z zakładów 

Zadanie 
monitorowane: Powiat 

Włoszczowski 
brak 
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PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

lp. 
Obszar 

interweneji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zada a 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(4 źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Warto ść  
docelowa 

A B D E F G H I J 

Pr
om

ie
ni

ow
an

ie
  e

le
kt

ro
m

ag
ne

ty
cz

ne
  

Utrzymanie 
dotychczasowego 

stanu braku zaożeń  
ponadnormatywnych 

promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Liczba punktów z 
przekroczeniami 
dopuszczalnych 

poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego 

źródlo danych: 

Monitoring poziomów 
pól 

elektromagnetycznych 

Ograniczanie oddziaływania Pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 
preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł  promieniowania 

elektromagnetycznego 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

miana  
przepisach 

dotyczących 
praw 

właścicielskich, 
ryzyko 

sprzeciwu 
mieszkańców 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących poła elektromagnetyczne 

wymagających zgłoszeń  

Zadanie monitorowane: 
Starosta Włoszczowski 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Kontynuacja monitoringu pól 
elektromagnetycznych 

Zadanie monitorowane: 
GłOŚ  

wzrost liczby 
źródeł  

promieniowania 

81 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 zperspektywq do 2028 roku 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

lp. 
Obszar 

i nterwencji Cel 
Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
WaIOŚĆ  bazowa 

Wartość  
I 	docelowa 

A B C D E F G H I J 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

  w
od

am
i 

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu i 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Ocena JCWP oraz 
JCWPd 

źródlo danych: 
WIOS 

wody 
powierz „iniowepowierzchniowe 

stan zly 
wody podziemne 
w rejonie gminy 

kwalifikują  się  do 
klasy III 

WOdY 

I 	stan dobry 
wody 

I 	podziemne w 
rejonie gminy 
kwalifikują  się  

do klasy II 

Osiągnięcie i 
utrzymanie co 

najmniej dobrego 
stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
zgodnie z 

obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Wisły 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w 
ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz udostępnianie 

wyników tego monitoringu w tym 
wzmocnienie monitoringu wód 

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ, FIG 
brak 

Ilość  
przeprowadzonych 

działań  edukacyjnych 
w gminie 

źródło danych: 
PGW Wody Polskie, 
ZOK w Krasocinie 

2 rocznic 2 rocznie 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  

o konieczności, celach, zasadach i 
sposobach ochrony wód, sposobach 
ochrony przed powodzią  i suszą, w 

szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży 

Zadanie 
monitorowane: 

PGW Wody 
Polskie, ZGK w 

Krasocinie 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

gminy 

Długość/ilość  
konserwacji koryt 

cieków 
źródło danych: PGW 

Wody Polskie 

Konserwacja 4 
cieków na 

długości 26 km 

Konserwacja 4 
cieków na 

długości 30 kin 

Działania związane z przywracaniem i 
poprawą  ekologicznych funkcji wód i 

poprawą  hydromorfologii koryt cieków, 
w tym: działania renaturyzacyjne i 

rewitalizacyjne, przywracanie drożności 
cieków, zwiększenie retencyjności 

naturalnej ich zlewni 

Zadanie 
monitorowane: 

PGW Wody 
Polskie 

niewystarczające 
środki 

finansowe 

Liczba magazynów 
przeciwpowodziowych 

na terenie gminy 
źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

1) 1 
Utrzymywanie, doposażenie i 
optymalizacja wykorzystania 

magazynów przeciwpowodziowych 

Zadanie własne: 

Zadanie 
Gmina Krasocin 

.torowane: monitorowane: 
Powiat 

Włoszczowski 

niewystarczające 
środki 

finansowe 

Liczba zmian mpzp 
uwzględniających 

zarządzanie ryzykiem 
powodziowym 
źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O wg potrzeb 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustaleń  planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym 
oraz granic obszarów zalewowych, w 

tym obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, na których obowiązują  

zakazy wynikające z ustawy Prawo 
wodne 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przed łużający 
się  etap 

opiniowania i 
uzgadniania 
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Efekty rzeczowe 
inwestycji np. długość  

sieci deszczowej, 
liczba przepustów, 
studnie chłonne, 

zbiorniki retencyjne 
itp. 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

O wg potrzeb 

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz 
ulewnych deszczy na obszarach 

zurbanizowanych poprzez zastosowanie 
zielonej infrastruktury 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

niewystarczajqce 

finansowe 

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

G
os

po
da

rk
a  

w
od

no
  ś

ci
ek

ow
a  

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu i 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Długość  kanalizacji 
sanitarnej 

źródło danych: ZGK 
w Krasocinie  

łączna długość  
86,99 km 

łączna długość  
90,0 kin kanalizacji 

Rozwój i 
dostosowanie 

instalacji i urządzeń  
służących 

zrównoważonej i 
racjonalnej 

gospodarce wodno- 
ściekowej dla 

potrzeb ludności i 
przemysłu 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
sanitarnej 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Skanalizowanie 
gminy 

źródlo danych: ZGK 
w Krasocinie 

52, — ,, 53,0% 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
urządzeń  służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i 
zagospodarowywania osadów ściekowych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Długość  sieci 
wodociągu 
publicznego 

źródło danych: ZGK 
w Krasocinie 

159,18 165.0 
Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć  

wody, stacji uzdatniania wody oraz 
infrastruktury służącej do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Zwodociągowanie 
gminy 

źródło danych: ZGK 
w Krasocinie 

92,2% 95,5% 
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jr" 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
W Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Ilość  zrealizowanych 
akcji edukacyjnych 

/rocznie 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin, 

ZOK w Krasocinie 

2 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  o 

konieczności, celach, zasadach i sposobach 
oszczędnego użytkowania wody oraz 

najważniejszych sprawach związanych z 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 

w szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 

ZGK w 
Krasocinie, 
Paíistwowy 
Wojewódzki 

Inspektor 
Sanitarny 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

gminy 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych! 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

690i6 600/10 

Osiągnięcie I 

utrzymanie co 
najmniej dobrego 
stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
zgodnie z 

obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Wisły 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak kadr i 
przeszkolonych 
pracowników 

Liczba kontroli 
podmiotów 

wprowadzających 
ścieki do wód lub 

ziemi 

źródlo danych: 
WIOŚ  

2 >2 
Prowadzenie kontroli przestrzegania przez 

podmioty warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi 

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  w Kielcach 

brak środków 
finansowych 
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ZASOBY GEOLOGICZNE 

lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
iw  Zadania 

... 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa 
(-1- źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G I J 

Z
as

ob
y  

ge
ol

og
ic

zn
e  

Racjonale i 
efektywne gospodarowania 

zasobami ze złóż  

Liczba nowych lub 
zmicnianych 

miejscowych planów 
zagospodarowania 
uwzględniających 

zasoby złóż  
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

1 
(złoże 

Wojciechów 1) 
wg potrzeb 

Ochrona i 
zrównoważone 
wykorzystanie 

zasobów kopalin 
oraz ograniczanie 

presji na 
środowisko, 
związanej z 

eksploatacją  kopalin 
i prowadzeniem prac 

poszukiwawczych 

Współdziałanie organów koncesyjnych w 
celu ochrony rejonów występowania 
udokumentowanych złók objętych 

koncesją  oraz eliminacja nielegalnego 
wydobycia poprzez system kontroli 

szczebla  

nadzoru górniczego  

Zadanie 
monitorowane: 

Organy 
administracji 
geologicznej 

szczebla 
wojewódzkiego, 

Marszałek, 
administracja 

centralnego, organy 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego złoża zasobów naturalnych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przedłużający się  
proces 

administrscyjny 

GLEBY 

lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

.9 

Ochrona i 
zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 
powierzchni 

ziemi 

Ilość  działań  
promocyjnych 
źródlo danych: 

P Powiatowy Zespół  
Doradztwa 

Rolniczego we 
Włoszczowej 

5/rok 5/rok 

Zachowanie funkcji 
środowiskowych, 

gospodarczych, społecznych 
i kulturowych gleb 

Promocja rolnictwa ekologicznego oraz 
rozpowszechnianie dobrych praktyk 

rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiatowy Zespół  
Doradztwa Rolniczego 

we Włoszczowej 
małe 

zainteresowanie 
rolników 

Waloryzacja terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej 

żywności 

Zadanie 
monitorowane: 

Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego  

Ilość  punktów 
pomiarowych 
źródło danych: 

GIOŚ  

O 1 
Zachowanie możliwie 

dobrego stanu gleb 
rolnicch 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń  gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

Zadanie 
monitorowane: 

Główny Inspektorat 
Środowiska 

brak punktów 
pomiarowych na 

terenach 
rolniczych  

gminy Krasocin 

85 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 zperspektywq do 2028 roku 

  

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonych 
na inne cele niż  

rolnicze gruntów 
wymagających 
decyzyjnego 

zezwolenia na 
wyłączenia z 

produkcji 
rolniczej 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

b.d. 

wartość  
zależna od 

przeznaczenia 
terenów 

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych 
mających na celu przeciwdziałanie: - 

spadkowi zawartości próchnicy, - 
wzrostowi gęstości objętościowej i 

zmniejszaniu porowatości, zasolenia 
oraz zakwaszania gleb 

Zadanie 
monitorowane: 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

brak środków 
finansowych na 

realizacje 
zadania 

Minimalizacja stopnia i 
łagodzenie zasklepiania gleb 

Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową  w 

tym przeznaczania gruntów na cele inne 
niż  rolne 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

presja na nowe 
tereny pod 

budownictwo 
mieszkaniowe 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW 

lp. 
Obszar 

i nterwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G  I J 

G
os

po
da

rk
a  

o
dp

ad
am

i
 i z

ap
ob

ie
ga

ni
e  

po
w

st
aw

an
ia

  o
dp

ad
ów

  

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Czy gmina wykonuje 
roczne sprawozdanie 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Pr
aw

id
ło

w
e  

fu
nk

cj
on

ow
an

ie
  i 

ro
zw

ój
  g

os
po

da
ro

w
an

ia
  

od
pa

da
m

i o
ra

z  
zg

od
na

  z
  p

rz
ep

is
am

i p
ra

w
a  

sp
ra

w
oz

da
w

cz
oś

ć  

Opracowywanie sprawozdań  z 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz analiz 

gospodarowania odpadami 

Zadanie własne: Gmina  
Krasocin 

brak 

Czy na terenie gminy 
prowadzona jest zbiórka 
baterii i akumulatorów 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Doskonalenie i rozwijanie systemu 
zbierania małogabarytowych 

zużytych baterii i akumulatorów ze 
źródeł  rozproszonych  

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Ilość  skontrolowanych 
przedsiębiorstw w zakresie 
gospodarowania odpadami 

źródło danych: 
WIOŚ  

i >1 

Wzmacnianie kontroli prawidłowego 
postepowatlia z odpadami ze 

szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ  

Czy osiągnięto zakładane 
ustawą  o odpadach 

poziomy zmniejszania 
odpadów 

biodegradowalnych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji, unieszkodliwianych 
przez składowanie 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

niska skuteczność  
zbiórek odpadów 

biodegradowalnych  
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Czy osiągnięto zakładaric 
poziomy odzysku 

żródlo danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recyklingu 

materiałów odpadowych, takich jak 
papier, metal, tworzywa sztuczne i 

szkło 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

gospodarka dobrze 
jest prowadzona 

Czy osiągnięto zakładane 
poziomy odzysku zużytego 

sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak 

Osiągniecie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw 

domowych, w wysokości co najmniej 
4 kg/mieszkańca/rok 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

niska skuteczność  
niska świadomość  

mieszkańców 

Ilość  usuniętych dzikich 
wysypisk rocznie 
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

O wg potrzeb 
Sukcesywne zapobieganie i usuwania 

dzikich wysypisk odpadów 
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin 
brak dzikich 

wysypisk 

Ilość  działań  rocznie w tym 
zakresie 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

3 >3 

Kontynuacja edukacji ekologicznej w 
zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami na obszarze gminy 
Krasocin 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Gospodarowanie 
odpadami 
innymi niż  
komunalne 

Ilości usuniętych wyrobów 
zawierających azbest 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

528 Mg/rok 800 Mg/rok 
Realizacja „Programu usuwania 

azbestu z terenu Gminy Krasocin" 
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin 

brak środków 
 

finansowych na 
usuwanie azbestu 

Czy gmina aktualizuje 
okresowo PUA 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak 

(PUA 2012, 
inwentaryzacja 

2012) 

tak 
Aktualizacja inwentaryzacji i 
programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

realizowane w 
miarę  środków 
finansowych 
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OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

lp. 
Obszar 

interwencji 

Wskaźnik à 
Kierunek interwencji 

dow 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 

Cel  
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

O
ch

ro
na

  p
rz

yr
od

y  
i
 kr

aj
o

br
az

u  

Zachowanie, 
odtworzenie j 

zrównoważone 
użytkowanie 

bioróżnorodności i 
georóżnorodności oraz 

ochrona krajobrazu 

Liczba działań/akcji 
edukacyjnych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin, 

Nadleśnictwa, Powiat 
Włoszczowski 

10 rocznie 10 rocznie 

Podejmowanie działań  z 
zakresu pogłębiania 

udostępniania wiedzy o 
zasobach przyrodniczych i 
walorach krajobrazowych 

gminy, w tym prowadzenie 
badań  naukowych, 

inwentaryzacji przyrodniczej i 
monitoringu oraz działania z 

zakresu edukacji ekologicznej. 

przyrodniczo  

Edukacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie 
ochrony i zachowania 
walorów krajobrazu i 

przyrody oraz promocja tych 
walorów 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin  

Zadanie 
monitorowane: 
Nad1jctwa, 

Powiat 
Włoszczowski 

brak 
zainteresowania  

lllicszkaiáców 

Liczba 
nasadzeń/wycinka drzew 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin, 

zarządcy dróg 

15/25 100/25 

Przebudowa i częściowa 
wymiana składu 

gatunkowego zadrzewień  
przydrożnych wzdłuż  
odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, 
prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni 

przydroznej  

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 
zarządcy dróg 

brak środków 
finansowych 

Liczba działań  
promocyjnych 

źródło danych: 
Powiatowy Zespół  

Doradztwa Rolniczego 
we Włoszczowie 

- 
zgodnie z 
planami 

działalności 

Promocja działań  
proekologicznych dla 

rolników 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiatowy Zespół  
Doradztwa 

Rolniczego we 
Włoszczowie 

brak 
zarnteresowania  

rolników  

Czy gmina 
przeprowadziła 
inwentaryzację  
przyrodniczą? 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

nie tak 

Objęcie ochroną  prawną  
obszarów i obiektów 

najbardziej wartościowych 
Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Liczba korytarzy w 
planach 

zagospodarowania 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

o 1 

Wyznaczenie i ochrona 
korytarzy ekologicznych w 
planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przedłużający się  
okres uchwalenia 

planów  
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„P 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik I 
Kierunek interwencji Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

R zyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Liczba parków i 
skwerów 

wybudowanych! 
zmodernizowanych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

I 2 
Budowa, modernizacja oraz 

pielęgnacja parków i 
skwerów 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Zwiększenie lesistości 

Liczba nowych 
uproszczonych 

planów/inwentaryzacji 

źródło danych: 
Powiat Włoszczowski 

i/l 2/2 

Zrównoważony rozwój lasów 

Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych poprzez 

inwentaryzację  i 
sporządzanie uproszczonych 

planów urządzania lasów 
prywatnych oraz zwiększenie 
lesistości poprzez zalesienia 

Zadania 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia 
odnowienia lasów (ha) 

źródło danych: 
Nadleśnictwa 

20-40 30-50 

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych 
i ochronnych - zgodnie z 
planami urządzania lasów 

państwowych 

Zadanie 
monitorowane: 
Nadleśnictwa 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia 
odnowienia lasów 
prywatnych (ha) 

źródło danych: Powiat 
Włoszczowski 

8 10 

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych 
i ochronnych - zgodnie z 
Uproszczonymi planami 

urządzania lasów prywatnych 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia lasów 
objęta uproszczonymi 

planami urządzenia 
lasów 

źródlo danych: 

Powiat Włoszczowski 

95% 100% 

Wzmocnienie kontroli 
gospodarki leśnej na 

obszarach nowych nasadzeń  i 
w lasach prywatnych. 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia zalesień  na 
rok (ha) 

źródło danych: Powiat 
Włoszczowski, 
Nadleśnictwa 

5 7 
Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb i 

gruntów porolnych 

Zadanie 
monitorowane: 

właściciele gruntów 

brak 
zainteresowania 

zalesieniami 
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ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

lp. 
Obszar 

interwenc 
ji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podniiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(-1- źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G I J 

Z
ag

ro
że

ni
a  

po
w

aż
ny

m
i a

w
ar

ia
m

i Pr
ze

ci
w

dz
ia

ła
ni

e  
aw

ar
io

m
  

in
st

al
ac

ji
 p

rz
em

ys
ło

w
yc

h Ilość  kontroli i naruszeń  
źródlo danych: 

WIOŚ  
0/0 3/0 

Zmniejszenie zagrożenia 
oraz minimalizacja skutków 

w przypadku wystąpienia 
awarii 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
(prowadzenie kontroli zakładów, 
szkolełi, badań  przyczyn, tak aby 
zmniejszyi ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii) 

Zadanie monitorowane: 
wjoś, przedsiębiorstwa 

Czy OSP dostała 
wsparcie 

źródIo danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Poprawa systemu wczesnego 
reagowania I ratownictwa na terenie 

gminy Krasocin, poprzez zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

wyposazeniem 
 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

M
in

im
al

iz
ac

ja
  s

ku
tk

ów
  a

w
ar

ii
 dl

a  

lu
dz

i 
i ś

ro
do

w
is

ka
  

Ilość  PA na terenie 
gminy 

Źródło danych: 
WIOŚ  

O O 

Usuwanie skutków poważnych awarii 
w środowisku 

Zadanie monitorowane: 
sprawcy awarii 

Zapobieganie lub usuwanie skutków 
zanieczyszczenia środowiska w 

przypadku nieustalenia podmiotu za 
nie odpowiedzialnego 

Zadanie monitorowane: 
RDOŚ  

Ilość  kontroli transportu 
substancji 

niebezpiecznych 

Źródlo danych: 
Policja 

10/rok 10/rok 

Poprawa nadzoru nad logistyką  
transportową, w tym wyprowadzenie 
transportu substancji niebezpiecznych 

poza obszary zamieszkałe 

Zadanie monitorowane: 
zarządcy dróg 

sprzeciwy 
przedsiębiorców 
prowadzących 

transport 

Ilość  akcji edukacyjnych 

Źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

2/rok 2/rok 

Kreowanie właściwych 
zachowań  społeczeństwa w 

sytuacji wystąpienia 
zagroże środowiska i życia 

ludzi z tytułu wystąpienia 
awarii przemysłowych 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  

w sytuacji wystąpienia zagrożełl 
środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

Zadanie własne Gmina 
Krasocin 

Zadanie monitorowane: 
Policja, psp, WIOŚ, 

Mis 

brak 
zaangażowania 
mieszkańców 
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Tabela 20 Harmonogram realizacji zadań  własnych wraz z ich finansowaniem 

Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację  

Szacunkowe koszty realizacji zadania 

(w tys. zł) Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 

rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 razem do 2028 

A B C D E F G H I J K 

O
ch

ro
n
a
  k

lim
at

u
  i
ja

k
oś

c
i p

o
w

ie
tr

za
  

Aktualizacja „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Krasocin" oraz 
„Założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię  elektryczną  i paliwa gazowe dla 

gminy Krasocin" 

Gmina Krasocin 30 60 
środki Gminy Krasocin, 

możliwe dofmansowanie ze 
środków 

Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego gminy Krasocin Gmina Krasocin 2 87 3 000 środki Gminy Krasocin 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 

Krasocin 
Gmina Krasocin 

środki Gminy Krasocin, 
WFOŚiGW/NFOŚ1GW 

Monitoring zużycia paliw i nośników 
energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią  w 
budynkach użyteczności publicznej 

Gmina Krasocin 100 środki Gminy Krasocin, 
WFOSiGWJNFOSiGW 

Organizacja akcji społecznych związanych 
z ograniczeniem emisji, efektywnością  

energetyczną  oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł  energii 

Gmina Krasocin I I 1 I S 

środki Gminy Krasocin, 
możliwe dofmansowanie ze 

środków 
WFOŚiGW/NFOŚiGW 

Budowa dróg rowerowych Gmina Krasocin wg potrzeb środki Gminy Krasocin 

Budowa i przebudowa dróg gminnych i 
powiatowych (udział  Gminy) 

Gmina Krasocin 3 869 10 000 środki Gminy Krasocin 

2 
fl „N „ Stosowanie odpowiednich zapisów w 

planach zagospodarowania przestrzennego, 
Gmina Krasocin 80 80 160 środki Gminy Krasocin 
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umożliwiających ograniczenie emisji 
hałasu do środowiska 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu 

Gmina Krasocin 1 1 1 1 8 środki Gminy Krasocin 

3 

Pr
om

ie
ni

ow
an

ie
  

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne
  

Ograniczanie oddziaływania pói 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 

preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł  promieniowania 

elektromagnetycznego 

Gmina Krasocin działania administracyjne bez kosztowo 

4 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

  w
od

am
i 

Utrzymywanie, doposażenie i 
optymalizacja wykorzystania magazynów 

przeciwpowodziowych 
Gmina Krasocin w razie potrzeb środki Gminy Kiasocin 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustaleń  planów zar7 Ś17ania 
ryzykiem powodziowym oraz granic 

obszarów zalewowych, w tym obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, na 

których obowiązują  zakazy wynikające z 
ustawy Prawo wodne 

Gmina Krasocin 50 5(1 100 środki Gminy Krasocin 

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz 
ulewnych deszczy na obszarach 

zurbanizowanych poprzez zastosowanie 
zielonej infiastruktury 

Gmina Krasocin 10 ]o 10 10 80 
przy okazji 
inwestycji 
drogowych 

5 

G
os

po
da

rk
a  

w
od

no
- 

śc
ie

ko
w

a  

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej Gmina Krasocin 1139 1 230 3 248 5 617 

środki Gminy Krasocin, inne 
środki 
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Budowa, rozbudowa i modernizacja 
urządzeń  służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i 
zagospodarowywania osadów ściekowych 

Gmina Krasocin wg potrzeb 
środki Gminy Krasocin, inne 

środki 

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć  
wody, stacji uzdatniania wody oraz 

infrastruktury służącej do zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę  

Gmina Krasocin wg potrzeb 
środki Gminy Krasocin, inne 

środki 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  o 

konieczności, celach, zasadach i sposobach 
oszczędnego użytkowania wody oraz 

najważniejszych sprawach związanych z 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 

w szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży 

Gmina Krasocin I I I I 8 
środki Gminy Krasocin, inne 

środki 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
Gmina Krasocin działania administracyjne bez kosztowo 

6 

Z
as

ob
y  

ge
ol

og
ic

zn
e  

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego złoża zasobów naturalnych 
Gmina Krasocin 50 50 100 środki Gminy Krasocin 

7 .2 

Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową  w tym 

przeznaczania gruntów na cele inne niż  
rolne 

Gmina Krasocin działania administracyjne bez kosztowo 

8 

G
os

po
da

rk
a  

od
pa

da
m
i
 i 

za
po

bi
eg

an
ie

  

Opracowywanie sprawozdań  z 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz analiz 

gospodarowania odpadami 

Gmina Krasocin 

I 579 1 600 1 700 1 800 13 879 środki Gminy Krasocin 
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Doskonalenie i rozwijanie systemu 
zbierania małogabarytowych zużytych 

baterii i akumulatorów ze źródeł  
rozproszonych 

Gmina Krasocin 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, 

unieszkodliwianych przez składowanie 
Gmina Krasocin 

Przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recyklingu materiałów 
odpadowych, takich jak papier, metal, 

tworzywa sztuczne i szkło 

Gmina Krasocin 

Osiągniecie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego pochodzącego z 
gospodarstw domowych, w wysokości co 

najmniej 4 kg/mieszkańca/rok 

Gmina Krasocin 

Sukcesywne zapobieganie i usuwania 
dzikich wysypisk odpadów 

Gmina Krasocin 13 50 środki Gminy Krasocin 

Kontynuacja edukacji ekologicznej w 
zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 

na obszarze gminy Krasocin 
Gmina Krasocin I I I 1 S środki Gminy Krasocin 

Realizacja „Programu usuwania azbestu z 
terenu Gminy Krasocin" 

Gmina Krasocin 13 15 15 15 118 
środki Gminy Krasocin, inne 

środki 
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Aktualizacja inwentaryzacji i programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest 
Gmina Krasocin 10 10 środki Gminy Krasocin, inne 

środki 

9 

O
ch

ro
na

  p
rz

yr
od

y  
i k

ra
jo

br
az

  

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w 
zakresie ochrony i zachowania walorów 

krajobrazu i przyrody oraz promocja tych 
walorów 

Gmina Krasocin 1 I 1 I 8 środki Gminy Krasocin 

Przebudowa i częściowa wymiana składu 
gatunkowego zadrzewień  przydrożnych 

wzdłuż  odcinków dróg, nowe nasadzenia 
zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno - 

konserwacyjne zieleni przydrożnej 

Gmina Krasocin wg potrzeb środki Gminy Krasocin 
przy 

inwestycjach 
drogowych 

Objęcie ochroną  prawną  obszarów i 
obiektów najbardziej wartościowych 

przyrodniczo 
Gmina Krasocin wg potrzeb środki Gminy Krasocin 

Wyznaczenie i ochrona korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania przestrzennego 
Gmina Krasocin wg potrzeb środki Gminy Krasocin 

Budowa, modernizacja oraz pielęgnacja 
parków i skwerów, w tym rewitalizacja 

zbiornika wodnego w Krasocinie 
Gmina Krasocin 9 I 000 

środki Gminy Krasocin, inne 
srodki 

Zrównoważony rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w tym: rozbudowa sieci ścieżek 
rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

Gmina Krasocin wg potrzeb 
środki Gminy Krasocin, inne 

srodki 

10 

Z
ag

ro
że

ni
e  

po
w

aż
ny

m
i 

aw
ar

ia
m

i  Poprawa systemu wczesnego reagowania i 
ratownictwa na terenie gminy Krasocin, 

poprzez doposażenie jednostek OSP i KP 
PSP Włoszczowa 

Gmina Krasocin wg potrzeb 
środki Gminy Krasocin, inne 

srodki 
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Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  w 

sytuacji wystąpienia zagrożeI środowiska i 
życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

Gmina Krasocin ś dk  
wg potrzeb 

środki Gminy Krasocin, inne 

Tabela 21 Harmonogram realizacji zadań  monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

L.p. Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny 

za realizację  
Szacunkowe koszty realizacji zadania w latach 2021-2028 

(w tys. zł) 
Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

A B C D E F G 

O
ch

ro
na

  p
ow

ie
tr

za
  i
 kl

im
at

u  

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno- 
usługowych na terenie gminy Krasocin 

mieszkańcy, zarządcy 
nieruchomości, wspólnoty, 
spółdzielnie mieszkaniowe 

2000 środki własne, 
środki inne 

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego monitoringu 
jakości powietrza i stanu jakości powietrza w skali lokalnej 

GIOŚ  wg potrzeb 
środki własne, 
środki inne 

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł  zanieczyszczeń  WIOŚ  w Kielcach wg potrzeb 
środki własne, 
środki inne 

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie 
gminy 

ZDP we Włoszczowie, 
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 
wg potrzeb 

środki własne, 
środki inne 

Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor 
wyposażony jest w ekologiczne jednostki napędowe 

przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

wg potrzeb 
środki własne, 
środki inne 

2 

Z
ag

ro
że

ni
a  

ha
ła

se
m

  

Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek zwiększenia 
działalności kontrolnej i inspekcyjnej oraz wdrażania za1ecel 

pokontrolnych 
WIOŚ  wg potrzeb 

środki własne, 
środki inne 

Stosowanie zabezpieczei akustycznych na wymagą jących 
tego odcinkach dróg i linii kolejowych oraz działania 

zawarte w POH 

Zarządzający drogami i 
liniami kolejowymi 

wg potrzeb środki własne, 
środki inne  
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Redukcja hałasu przemysłowego (w tym m.in. wyciszanie 
hal oraz hałasujących maszyn i urządze/i przez zastosowanie 

odpowiednich rozwiązałi takich jak np. obudowy 
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, izolacje akustyczne) 

przedsiębiorstwa wg potrzeb 
środki własne, 
środki inne 

Bieżący monitoring poziomów hałasu w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 

WIOŚ  wg potrzeb środki własne 

Działania administracyjne mające na celu ograniczenia 
hałasu z zakładów 

Powiat Włoszczowski wg potrzeb środki własne 

3 

Pr
om

ie
ni

ow
an

ie
  

el
ek

tr
om

ag
ne

ty
cz

ne
  

Gromadzenie danych nt. instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne wymagających zgłoszeń  Starosta Włoszczowski wg potrzeb środki własne 

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych GłOŚ  wg potrzcb środki wlasnc 

4 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

  w
od

am
i 

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i 
podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska oraz udostępnianie wyników tego monitoringu 
w tym wzmocnienie monitoringu wód 

WIOŚ, PIG wg potrzeb środki własne 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i 
upowszechniające wiedzę  o konieczności, celach, zasadach i 
sposobach ochrony wód, sposobach ochrony przed powodzią  

i suszą, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży 

PGW Wody Polskie, ZGK w 
Krasocinie 

wg potrzeb środki własne 

Działania związane z przywracaniem i poprawą  
ekologicznych funkcji wód i poprawą  hydromorfologii koryt 
cieków, w tym: działania renaturyzacyjne i rewitahzacyjne, 
przywracanie drożności cieków, zwiększenie retencyjności 

naturalnej ich zlewni 

PGW Wody Polskie wg potrzeb środki własne 

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja wykorzystania 
magazynów przeciwpowodziowych 

Powiat Włoszczowski wg potrzeb środki własne 
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5 
G

os
po

da
rk

a  
w

od
no

-śc
ie

ko
w

a  Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i 
upowszechniające wiedzę  o konieczności, celach, zasadach i 

sposobach oszczędnego użytkowania wody oraz 
najważniejszych sprawach związanych z odprowadzaniem i 

oczyszczaniem ścieków, w szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

ZGK w Krasocinie, 
Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny 
wg potrzeb środki własne 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi WIOŚ  w Kielcach wg potrzeb środki własne 

6 

Z
as

ob
y  

ge
ol

og
ic

zn
e  

Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony 
rejonów występowania udokumentowanych złóź  objętych 
koncesją  oraz eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez 

system kontroli 

Organy administracji 
geologicznej szczebla 

wojewódzkiego, Marszałek, 
administracja szczebla 

centralnego, organy nadzoru 
górniczego 

wg potrzeb środki własne 

7 

G
le

by
  

Promocja rolnictwa ekologicznego oraz rozpowszechnianie 
dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

Powiatowy Zespół  
Doradztwa Rolniczego we 

Włoszczowej 
wg potrzeb środki własne 

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do 
produkcji zdrowej żywności 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

wg potrzeb środki własne 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń  gleb - rozwój sieci 
monitoringu gleb 

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

wg potrzeb środki własne 

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych mających na celu 
przeciwdziałanie: - spadkowi zawartości próchnicy, - 

wzrostowi gęstości objętościowej i zmniejszaniu 
porowatości, zasolenia oraz zakwaszania gleb 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

wg potrzeb środki własne 

8 

O
ch

ro
na

  
pr

zy
ro

dy
  i 

kr
aj

o
br

az
u  

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony i 
zachowania walorów krajobrazu i przyrody oraz promocja 

tych walorów 

Nadleśnictwa, Powiat 
Włoszczowski 

wg potrzeb środki własne 
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Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego 
zadrzewień  przydrożnych wzdłuż  odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

zarządcy dróg wg potrzeb środki własne 

Promocja działań  proekologicznych dla rolników 
Powiatowy Zespół  

Doradztwa Rolniczego we 
Włoszczowie 

wg potrzeb środki własne 

Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez 
inwentaryzację  i sporządzanie uproszczonych planów 

urządzania lasów prywatnych oraz zwiększenie lesistości 
poprzez zalesienia 

Powiat Włoszczowski wg potrzeb środki własne 

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i 
ochronnych - zgodnie z planami urządzania lasów 

państwowych 
Nadleśnictwa wg potrzeb środki własne 

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i 
ochronnych - zgodnie z uproszczonymi planami urządzania 

lasów prywatnych 
Powiat Włoszczowski wg potrzeb środki własne 

Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach 
nowych nasadzeń  i w lasach prywatnych. Powiat Włoszczowski wg potrzeb środki własne 

Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i 
gruntów porolnych 

właściciele gruntów wg potrzeb środki własne 

9 

Po
w

aż
ne

  a
w

ar
ie

  

Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie kontroli 
zakładów, szkolei, badań  przyczyn, tak aby zmniejszyć  

ryzyko wystąpienia poważnych awarii) 
WIOŚ, przedsiębiorstwa wg potrzeb środki własne 

Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku sprawcy awarii wg potrzeb środki własne 
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Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia 
środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie 

odpowiedzialnego 
RDOS wg potrzeb środki własne 

Poprawa nadzoru nad logistyką  transportową, w tym 
wyprowadzenie transportu substancji niebezpiecznych poza 

obszary zamieszkałe 
zarządcy dróg wg potrzeb środki własne 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 
zachowań  w sytuacji wystąpienia zagrożeń  środowiska i 

życia ludzi z tytułu poważnych awarii 
Policja, PSP, WIOS, MIS wg potrzeb środki własne 
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4. System realizacji programu ochrony środowiska 
Instrumentami wspomagającymi realizację  Programu Ochrony Środowiska są  elementy strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057). Wynikają  one z obowiązków i kompetencji organów 
powiatu i gminy. Narzędziem, które koordynuje i wina w jedną  całość  działania związane z ochroną  środowiska 
jest Program Ochrony Srodowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają  się  do zacieśniania współpracy gminy, 
instytucji i organizacji. 

Wszystkie te działania przyczyniają  się  do większej skuteczności i efektywności wdrażania zapisów zawartych w 
Programie. Z tej przyczyny procedura wdrażania i realizacji Programu powinna zostać  jasno i czytelnie 
przedstawiona, tak by instytucje i organizacje działające w szeroko pojętej ochronie środowiska miały możliwość  
weryfikacji realizacji zestawionych w Programie celów i zadań  środowiskowych. 

Kolejnym cennym narzędziem do realizacji Programu jest zdobycie źródeł  fmansowania. Aby zapewnić  sprawne 
funkcjonowanie zarządzania trzeba pamiętać  o zasadzie zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu sprawnych 
rozwiązań  organizacyjnych nie tylko związanych z ochroną  środowiska. Niezbędne jest by w procesie wdrażania 
Programu Ochrony Srodowiska wzięły udział  przedsiębiorstwa i instytucje różnych profili gospodarki oraz 
różnych sfer życia społecznego, wynikiem, czego możliwa będzie realizacja Programu, a także zachowanie ładu 
gospodarczego, społecznego i ekologicznego. 

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska na poziomie Gminy związane jest z potrzebą  oddzielenia 
zarządzania środowiskiem i wydzielenia go, jako odrębnego niezbędnego celu do realizacji. W procesie wdrażania 
zapisów Programu będą  uczestniczyć  nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury 
opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania. 

Będą  to również  podmioty uczestniczące w zarządzaniu programem, czyli jednostki administracji samorządowej, 
jednostki udzielające dofinansowania oraz spółki komunalne. Ważną  rolę  we wdrażaniu Programu mają  wszystkie 
podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, zarówno te własne, czyli Gminy Krasocin, jak i 
monitorowane, do których zaliczamy zakłady przemysłowe i produkcyjne, Nadleśnictwo, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodne, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zarządcy dróg i nieruchomości. 

W każdej fazie wdrażania programu uczestniczą  mieszkańcy, którzy bezpośrednio wykorzystują  produkty 
wynikające z realizacji postanowień  programu. (np. sieć  kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana droga czy akcja 
ekologiczna). Warunkiem prawidłowego wdrożenia programu jest stosowanie zasad: 

• współdziałania, 

• wzajemnej wymiany informacji, 

• otwartości i przejrzystości w stosunku do współuczestniczących w realizacji programu. 

Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań  pojawiających się  na każdym etapie wdrażania programu 
określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych wykonawców programu. 

Dzięki partnerstwie i współdziałaniu jednostek zaangażowanych w Program zostaną  pozyskane środki finansowe 
i osiągnięte zamierzone efekty. Często duże znaczenie ma wykorzystanie doświadczeń  sąsiednich jednostek 
administracyjnych, które wcześniej wdrażały na swoim obszarze Program. Partnerstwo w połączeniu z wymianą  
doświadczeń  może stać  się  początkiem współpracy na szczeblu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym. 

Podstawową  zasadą  w realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska jest prawidłowe i właściwe 
wykonywanie zadań  własnych przez poszczególne jednostki świadome własnej roli we wdrażaniu 
i odpowiedzialne za swoje uczestnictwo w Programie. Najważniejsza i główna odpowiedzialność  za prawidłowe 
wdrożenia spoczywa na Radzie Gminy. 

Instytucje związane z ochrona środowiska, między innymi takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
przedkładają  Radzie Gminy sprawozdania roczne. Okresowo odbywają  się  posiedzenia komisji tematycznych, na 
których prezentowane są  sprawozdania z działalności w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, edukacji, 
inwestycji czy promocji na terenie powiatu. 

Ponadto Gmina współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują  się  
instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują  respektowanie prawa, prowadzą  monitoring stanu 
środowiska (Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska), prowadzą  monitoring wód 
(Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej). 
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Tabela 22 Działania w ramach zarządzania środowiskiem w Gminie Krasocin 

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2021-2028 Instytucje uczestniczące 

Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 

Raport z wykonania programu (co dwa lata) 

Gmina Krasocin, Inne 
jednostki 

wdrażające 
Program 

Opracowanie programu ochrony środowiska co 4 lata Gmina Krasocin 

Edukacja ekologiczna, 
Komunikacja ze 

społeczeństwem, System 
informacji o środowisku 

Realizacja programu ochrony środowiska oraz 
współpraca z instytucjami zajmującymi się  szeroko 

pojętą  ochroną  środowiska 

Gmina Krasocin, Inne 
jednostki 

wdrażające 
Program 

Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji 
wdrażających system zarząll7ania środowiskiem 

Gmina Krasocin, Inne 
jednostki 

wdrażające 
Program 

4 Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi - Stan 
środowiska w województwie świętokrzyskim 

wioś, WSSE, RZGW 

5. Instrumenty i środki realizacji polityki ekologicznej na poziomie 
gminy 

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych, z których jednym z głównych jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Srodowisko (BEIŚ)9. 
W skali powiatu strategia ta realizowana jest przez wojewódzki oraz powiatowy programy ochrony środowiska. 
Aby w pełni móc realizować  zapisy tej polityki niezbędny jest zestaw narzędzi, które można podzielić  
na instrumenty oraz środki. Srodki ochrony środowiska nie mają  charakteru norm sterujących, w przeciwieństwie 
do instrumentów, które określają  zadania, kierunki i sposoby działania w zakresie ochrony środowiska`. 

5.1. Regulacje ogólnoprawne 

Regulacje ogólnoprawne tworzą  podstawy systemu zarządzania środowiskiem i można je podzielić  na dwie 
grupy: 

• ustrojowe, w tym konstytucja - określają  ogólne zasady relacji pomiędzy gospodarką  a środowiskiem, 
ustanawiają  też  odpowiedzialność  cywilną, kamą  i administracyjną; 

• problemowe - ustanawiają  i zapewniają  funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem; należą  
do nich m. in. ustawy, dyrektywy, porozumienia, traktaty i konwencje. 

5.2. Instrumenty prawno-administracyjne 
Instrumenty prawno-administracyjne to ustanowione przez pracodawcę  (na mocy aktów prawnych) ograniczenia 
w działaniu lub sposoby postępowania, mające na celu uregulowanie korzystania ze środowiska oraz zapewnienie 
jego ochrony, przy bezpośrednim wpływie na zachowanie podmiotów gospodarczych. Działanie tych 
instrumentów niesie ze sobą  odpowiednie sankcje prawne. 

Do instrumentów prawno-administracyjnych zalicza się  m.in.: 

Zakazy i nakazy, które często stosuje się  łącznie z innymi instrumentami (pozwoleniami, standardami), w tym: 

„ Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska - 
perspektywa do 2020 r." (M.P. 2014 nr 0, poz. 469) 
źródło: Ochrona środowiska przyrodniczego, Dobrzańska B., Dobrzański G. Kiełczewski D., PWN SA, Warszawa 2008 
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• zakazy całkowite dotyczące np. emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia człowieka 
(np. dioksyn), stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska, wstępu na teren ścisłego 
rezerwatu przyrody, 

• nakazy dotyczące np. ograniczenia produkcji ze względu na nadmierną  emisję  zanieczyszczeń, 
zamknięcia zakładu ze względu na jego uciążliwość  dla ludzi i środowiska czy sporządzania oceny 
oddzialywania na środowisko. 

Standardy z zakresu: 

• jakości środowiska (normy imisji), czyli kryteria jakie muszą  być  spełnione w określonym czasie przez 
środowisko lub jego elementy na danym obszarze, np. standardy określające maksymalne stężenia 
zanieczyszczeń  w powietrzu, wodzie, glebie, poziomy hałasu i promieniowania; 

• wielkości emisji - określają  ile i jakich zanieczyszczeń  można wprowadzić  do środowiska z danego 
źródła; mogą  być  określane indywidualnie dla wybranego źródła zanieczyszczeń  (zakładu, instalacji) 
lub powszechnie obowiązujące, narzucone aktem prawnym dla wybranych typów zakładów czy 
instalacji; 

• techniki i technologii - określające rodzaj i maksymalną  ilość  zanieczyszczeń  mogących powstać  
w danym procesie produkcyjnym lub urządzeniu (np. BAT); 

• sposobu postępowania - dotyczą  powszechnych czynności, ale trudnych do monitorowania i kontroli, tj. 
przewóz substancji niebezpiecznych, oszczędności energii, zachowania turystów na obszarach 
chronionych itp. 

• produktów, określające proekologiczne parametry i cechy produktów, których użycie lub zużycie może 
być  uciążliwe dla środowiska lub człowieka. 

Pozwolenia administracyjne - są  to decyzje administracyjne, które określają  indywidualne wymagania 
w stosunku do konkretnego podmiotu. 

• emisyjne - dotyczą  wprowadzania do środowiska substancji lub energii, m. in. wprowadzania ścieków 
do wód lub ziemi, wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, emitowania 
hałasu, emitowania pól elektromagnetycznych; szczególnym rodzajem jest pozwolenie zintegrowane, 
w którym bierze się  pod uwagę  oddziaływanie na wiele elementów środowiska lub na jego całość; 

• eksploatacyjno-reglamentacyjne - dotyczą  użytkowania środowiska i są  to koncesje na wydobywanie 
kopalin ze złóż, pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów, pozwolenia wodnoprawne (w zakresie 
wykonywania urządzeń  wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje 
ustalające warunki regulacji cieków wodnych, budowy wałów przeciwpowodziowych, robót 
melioracyjnych, odwodnień  budowlanych, odprowadzania ścieków) oraz innych robót ziemnych, 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Procedury administracyjne - stanowią  określony sposób postępowania, wymuszający rozpoznanie i uwzględnienie 
problemów użytkowania i ochrony środowiska przy podejmowaniu działań  wymagających decyzji 
administracyjnych. Do najważniejszych w polskim systemie prawnym zalicza się  procedury: 

• w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji opracowywanych planów 
i programów, 

• w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko lub na obszar NATURA 2000, 

• zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym korzystania 
ze środowiska, 

• dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku. 

5.3. Instrumenty ekonomiczne 

Pełnią  rolę  uzupełniającą  bąit wzmacniającą  działanie narzędzi prawnych i administracyjnych, jako zachęta 
natury ekonomicznej do przestrzegania ich wymagań. Zalicza się  do nich m. in.: 

Instrumenty o charakterze danin publicznych, a więc podatki i opłaty. Wśród opłat rozróżnia się: 

• opłaty ekologiczne za emisję  zanieczyszczeń  do środowiska, 
• opłaty produktowe i depozytowe, 
• opłaty za korzystanie ze środowiska, np. koncesyjne za eksploatację  kopalin, 
• opłaty za degradację  środowiska, np. za przeznaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze 
• opłaty usługowe - za wykonanie usługi unieszkodliwiającej zanieczyszczenia. 
• opłaty za wycinanie drzew i krzewów, podatek gruntowy i leśny. 
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Subwencje, do których zalicza się  też  bezzwrotne dotacje, kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe itp. Uprawnienia 
zbywalne, czyli inaczej rynki uprawnień  do emisji zanieczyszczeń, np. system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (EU ETS). Administracyjne kary pieniężne (kary ekologiczne) m. in. za: 

• przekroczenie określonej w pozwoleniu ilości lub rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, 
ilości pobranej wody bądź  ilości, stanu lub składu ścieków, 

• wycinanie drzew i krzewów bez pozwolenia, 
• naruszenie warunków decyzji określającej rodzaj, miejsce oraz sposób magazynowania i składowania 

odpadów albo decyzji zatwierdzającej instrukcję  eksploatacji składowiska odpadów, 
• niszczenie zieleni podczas robót ziemnych. 

Systemy depozytowe i ubezpieczenia ekologiczne: 

• depozyty np. za złomowanie aut, baterii i olejów, 
• ubezpieczenia ekologiczne stosowane najczęściej dla przedsiębiorstw, których działalność  związana jest 

z wysokim ryzykiem ekologicznym. 

5.4. Instrumenty społeczne 

Instrumenty te odnoszą  się  do kształtowania postaw, świadomości i wiedzy ekologicznej obywateli i podmiotów. 
Częściowo można je zaliczyć  do środków ochrony środowiska. Dzielą  się  na: 

Formalne, tj. edukacja ekologiczna (realizowana w procesie nauczania od przedszkola do studiów), dostęp 
do informacji o środowisku. 

Nieformalne: 

• edukacja ekologiczna np. Na podstawie informacji środków masowego przekazu, poprzez udział  
w różnych organizacjach i grupach), 

• działania informacyjne (m.in. ulotki, broszury, seminaria szkoleniowe, masowe akcje i kampanie np.: 
sprzątanie świata); 

• instrumenty nacisku społecznego (m.in. petycje, zbieranie podpisów, manifestacje, demonstracje). 

Instrumenty dobrowolnego stosowania - niemające mocy wiążącej wszelkiego rodzaju dobrowolne umowy, 
procedury i zalecenia ekologiczne, np. zalecenia w zakresie oszczędzania energii, systemy zarządzania 
środowiskiem w przedsiębiorstwach (ISO 14001, EMAS). 

6. Monitoring programu 
Cenna jest stała kontrola i bieżący nadzór procesu wdrażania aktualizacji programu, zapoznawania się  
z okresowymi raportami nt. wykonania zadań  i uzyskanych efektów ekologicznych. Ponadto ważnym jest 
uzyskanie porozumienia i płaszczyzny współpracy pomiędzy instytucjami i mieszkańcami na drodze do osiągania 
celów Programu. Przedstawiciele różnych grup zawodowych, instytucji i społeczeństwa zaangażowanych 
w realizację  Programu będą  mieli różne poglądy nt. realizacji celów Programu i konkretnych przedsięwzięć. 
Istnieje, zatem potrzeba stworzenia obiektywnych warunków uzgadniania współpracy w realizacji zadań  programu 
i udziału we wdrażaniu Programu. Wypracowane wspólnej strategii działania i procedur w realizacji programu 
przyczynia się  do wzajemnej zgodnej, z obustronnymi korzyściami współpracy pomiędzy partnerami różnych 
szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Dzięki tym działaniom etap 
planowania i zarządzania programem staje się  jasny i zrozumiały na tyle, że pewne działania stając się  rutyną, 
powodują  samoistne powtarzanie się  dobrych rozwiązań  wytwarzając mechanizmy samoregulacji. 

Jako komórkę  monitorującą  proces wdrażania i realizacji Poś  oraz harmonogram jego realizacji wskazuję  się  
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krasocin 
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Tabela 23 Wskaźniki realizacji programu ochrony środowiska 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość  wyjściowa 
Wartość  docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Powierzchnia prawnie chroniona ogółem (bez 
obszarów Natura 2000) 

ha 11 760 

Utrzymanie i zachowanie stanu 
istniejącego - obejmowanie 

ochroną  ważnych obiektów w 
 

postaci np. pomników przyrody, 
użytków ekologicznych) 

2. Obszary NATURA 2000 szt. 2 

3. Parki Krajobrazowe szt. 

4. Rezerwaty szt. 1 

5. Obszary chronionego krajobrazu szt. 2 

6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe szt. O 

7. Użytki ekologiczne szt. O 

8. Stanowiska dokumentacyjne szt. O 

8. Pomniki przyrody szt. 8 

Lasy 

9. Lesistość  43,9 

Wg Krajowego Programu 
Zwiększania lesistości oraz 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Gospodarowanie wodami 

10. Jakość  wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

III klasa 

Osiągnięcie dobrego stanu wód i 
dobrego potencjału - cele 
środowiskowe wg planów 

zagospodarowania wodami dla 
obszarów dorzeczy w zakresie 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 

li. Jakość  wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan zly 

12. Obwałowania przeciwpowodziowe km brak 

13. Efekty rzeczowe inwestycji 
liczba 

obiektów 

Co roku 10 obiektów oraz 5 
odcinków cieków poddanych 

konserwacji 

Gospodarka wodno-ściekowa 

14. Stopień  zwodociągowania % 92 100 

15. Długość  sieci wodociągowej km 159 165 

16. Stopień  skanalizowania % 53 55 

17. Długość  kanalizacji sanitarnej km 87 90 

18. Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków szt. 3 3 

19. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 6 10 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość  wyjściowa 
Wartość  docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

20.  
Liczba przekroczeń  wartości dopuszczalnej 
poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego 

PM 10 wynoszącej 50 
liczba 

Brak przekroczeń  dla 
substancji Brak przekroczeń  dla substancji  

21.  
Klasa ogólna czystości powietrza dla 

kryterium ochrony zdrowia (strefa święto- 
krzyska) 

benzen - A 

NO2—A 

S02— A 

Pb - A 

Pył  zaw. PM10 - 
Pył  zaw. PM2,5 - C2 

CO-A 

As,Cd,Ni — A 

B(a)p — C 

O3 —D2 

benzen —A 

N O2—A  
S02  - A 

 
b - A 

 
P 

Pył  zaw. PM1O - B. optymalnie 
A 

Pył  zaw. PM2,5 - C2 

CO-A 

As, Cd, Ni - A 

B(a)p —B, optymalnie A 

03 - Dl 

22.  
Klasa ogólna czystości powietrza dla 

kryterium ochrony roślin (strefa 
świętokrzyska) 

k 1 

NON—A 

SO2  - A 

03 —A1D2 

NON—A 

S02  - A 

03 — A/D 1 

Ochrona przed hałasem 

23.  
Miejsca gdzie poziom hałasu przekracza 

wartości dopuszczalne wg obowiązujących 
przepisów 

Lokalizacja 
wgWIOŚ  Brak miejsc Brak miejsc 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

24.  
Miejsca gdzie poziom pól 

elektromagnetycznych przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wgWIOS Brak miejsc Brak miejsc 

Poważne awarie 

25.  
Liczba poważnych awarii i miejscowych 

zagrożeń  w ciągu trzech lat 
KP PSP we 

Włoszczowie 

pożary 67 

miejscowe zagrożenia 102 

alarmy fałszywe 6 

Zmniejszenie o 50% 

Gospodarka odpadami 

27. 
Poziomy przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu 

Począwszy od 2021 r. gminy są  obowiązane osiągnąć  poziom 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych w wysokości co najmniej: 

l)20% wagowo —za rok 2o2l; 

2) 25% wagowo - za rok 2022; 

3) 35% wagowo - za rok 2023; 

4)45% wagowo - za rok 2024; 

5) 55% wagowo - za rok 2025; 

6) 56% wagowo - za rok 2026; 

7) 57% wagowo - za rok 2027; 

8) 58% wagowo - za rok 2028; 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość  wyjściowa 
Wartość  docelowa 

(do osiągnięcia) 

30. 
Liczba akcji dotyczących edukacji 

ekologicznej przeprowadzonych w danym 
roku przez dane jednostki samorządowe 

szt. średnio 2 akcje w roku średnio 2-3 akcje w roku 

7. Streszczenie 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku (zwany dalej 
Programem) został  opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska. Poprzedni 
dokument opracowany został  w 2017 r. i obowiązywał  w perspektywie do 2024 r. 

Przesłanką  do opracowania Programu są  zmiany, jakie zaszly w środowisku, które powodują, iż  poprzedni 
dokument stał  się  niezgodny ze stanem faktycznym. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się  dokonać  
porównania stanu środowiska z roku 2016 z obecnym według informacji z 2020 roku (natomiast jeśli brakowało 
takich informacji posłużono się  danymi z 2019 oraz 2018 roku). 

Ustawa - Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram programu ochrony środowiska, zwraca natomiast 
uwagę  (art. 17), by opracowanie uwzględniało pewne dokumenty określone w art. 14 tj. strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w tym: 

• umowy partnerstwa, 
• programy służące realizacji umowy partnerstwa: 

- w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

- 	realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki. 

Układ i zawartość  Programu powinien nawiązywać  do powiatowego i wojewódzkiego programu. Nawiązując do 
układu i zawartości Wojewódzkiego i Powiatowego Programu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe opracowanie 
dla Gminy Krasocin zawiera takie elementy jak: 

WSTĘP 

Rozdział  zawiera podstawę  prawną  i cel przygotowania gminnego programu ochrony środowiska, 
a także okres objęty opracowaniem, metodykę, strukturę  i zakres dokumentu. 

INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

Zawartość  tego rozdziału to m.in. informacje o położeniu administracyjnym gminy oraz dane dotyczące 
uwarunkowań  gospodarczych i środowiskowych. Konieczne jest wskazanie uwarunkowań  wynikających z 
dokumentów strategicznych wyższego szczebla (krajowych, wojewódzkich, powiatowych), 

OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 

W rozdziale tym opisano stan aktualny oraz wskazano najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu 
środowiska tj.: 

• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym: emisja liniowa, emisja punktowa, niska emisja, 
stan sanitarny powietrza, monitoring jakości powietrza), 

• gospodarka wodami i wodnościekowa (w tym: wody powierzchniowe, sieć  hydrograficzna, stan czystości 
rzek, monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodnościekowa i oczyszczalnie 
ścieków w gminie oraz ochrona przed powodzią), 

• gospodarka odpadami (w tym: odpady komunalne oraz składowiska odpadów i inne instalacje do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy), tereny poprzemysłowe konieczne do rekultywacji i 
zagospodarowania (nie tylko przyrodniczym, ale również  gospodarczym), 

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym: obszary Natura 2000, lasy oraz inne cenne walory 
przyrodnicze gminy), 

• ochrona zasobów (w tym: uwarunkowania gospodarki kopalinami oraz zasoby surowców kopalin), 
• ochrona powierzchni ziemi i gleb (w tym: stan powierzchni ziemi i gleb oraz monitoring gleb), 
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• ochrona przed hałasem (w tym: hałas drogowy, przemysłowy oraz monitoring hałasu), 
• ochrona przed polarni elektromagnetycznymi wraz z ich monitoringiem, 
• rozwój edukacji ekologicznej. 

CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE 

Określenie dla każdego z komponentów celu długoterminowego i celów krótkoterminowych wraz 
z miarami ich realizacji. 

PLAN OPERACYJNY 

Plan operacyjny ZAWIERA przedsięwzięcia wytypowane na podstawie zdefiniowanych wcześniej celów 
ekologicznych oraz na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych kraju, województwa, powiatu i 
Gminy Krasocin. Zdefiniowane zadania uwzględniają: 

• przedsięwzięcia wynikające z programów wojewódzkich i powiatowych (strategie, program ochrony 
powietrza i program ochrony przed hałasem itp.), obowiązki wynikające z przepisów prawnych, 

• cele długoterminowe oraz cele krótkoterminowe wraz z działaniami /przedsięwzięciami oraz terminem 
ich realizacji, jednostką  odpowiedzialną /realizującą, kosztami i źródłami finansowania. 

STRESZCZENIE 

Streszczenie zawartości dokumentu ze wskazaniem głównych celów do realizacji. 

Dla każdego kierunku działań  utworzony został  harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań  własnych 
- gminnych, czyli finansowanych w większości ze środków własnych oraz monitorowanych, czyli takie, które 
realizowane są  na terenie gminy, ale nie ma na nie wpływu. Zadania te będą  realizowane często bez zaangażowania 
środków finansowych gminy przez jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa czy mieszkańców. 

Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację  zadań, planowane efekty ekologiczne oraz 
planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć  a także jednostkami pełniącymi funkcję  partnerujących w realizacji 
tych zadań. Harmonogramy pomagają  w realizacji całości zamierzeń  inwestycyjnych gminy. 

Program to przede wszystkim przedstawienie zadań, które zostaną  zrealizowane w najbliższych 4 latach w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego gminy i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

Na podstawie budżetu Gminy Krasocin z ostatnich lat, WPF, strategii rozwoju i szacunkowych kosztów 
zaproponowanych zadań  nakreślono ogólną  sytuację  finansową  Gminy, przeprowadzono prognozę  budżetową  
oraz przeanalizowano możliwości w zakresie realizacji najważniejszych zadań. Analiza ta pokazuje jak duże 
powinno być  zaangażowanie środków finansowych pochodzących z zewnątrz na realizację  zaplanowanych 
działań. Zostały przedstawione potencjalne i możliwe do pozyskania źródła bezzwrotnego, a także 
preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania. 

Dzięki wyznaczeniu i identyfikacji problemów możliwe jest określenie celów, do jakich należy dążyć  w ciągu 
najbliższych 8 lat wdrażania programu. 

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie Gminy Krasocin są: 

• niska emisja, 

• zły stan dróg na terenie gminy, 

• nieuporządkowana gospodarka wodnościekowa, 

• nadmierny hałas i zapylenie z zakładów przetwórstwa kamieni, 

• brak wystarczających środków finansowych i organizacyjnych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. 

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie Gminy w celu zmniejszenia 
emisji i imisji wskazane są  działania dążące  do poprawy czystości atmosfery. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Gmina realizuje na bieżąco zadania polegające na 
termomodernizacji budynków będących w jego zarządzie oraz w budynkach komunalnych, polegające na 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię  i paliwa. Są  to głównie działania polegające na wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej, dociepleniu dachów, ścian zewnętrznych, a także wymiana instalacji i źródła ciepła. W celu 
zmniejszenie zanieczyszczeń  liniowych planuje się  kontynuacje działań  związanych z modernizacją  dróg 
publicznych. 

W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków 
bytowych do rzek płynących przez teren Gminy, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem jest inwentaryzacja 
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stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują  na terenach 
nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są  nieszczelne i są  źródłem zanieczyszczenia wód. 

W niektórych zakładach przemysłowych wprowadzane są  technologie ograniczające ilość  zużywanej wody w 
innych powinno się  promować  wprowadzanie zamkniętych obiegów wody jako elementu pozwalającego na 
ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany technologii, poprawę  stanu 
zakładowych sieci wodociągowych, itp. 

W rolnictwie należy się  skupić  na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno 
doprowadzić  ograniczenia ładunków zanieczyszczeń  odprowadzanych do odbiorników. 

W tym celu należy prowadzić  działania w kierunku: 

• budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• budowy nowych odcinków kanalizacji, 

• modernizacji istniejących i budowy nowych ujęć  i stacji uzdatniania wody, 

• modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków sieci wodociągowej (kolektorów głównych i sieci 
rozdzielczych). 

W ramach programu planuje się, że w ciągu 8 najbliższych lat na terenie Gminy zostaną  zrealizowane także z 
udziałem środków finansowych unijnych zadania, dotyczące przede wszystkim przebudowy, modernizacji i 
remontów dróg publicznych, wykorzystania źródeł  OZE, ograniczenie energochłonności budynków. Nie bez 
znaczenia są  także inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, realizowane we współpracy z 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krasocinie. 

W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne gospodarowanie 
zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć  można przez właściwą  gospodarkę  rolną  
dostosowaną  do panujących warunków glebowych i ukształtowania terenu. 

Lokalizacja złóż  kopalin jest trwałym elementem obrazu przestrzennego każdego regionu, w związku 
z tym obiekty te powinny stanowić  repery dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. 
Podejmując eksploatację  należy mieć  na uwadze, iż  kopaliny są  szczególnym zasobem przyrodniczym, który jest 
nieodnawialny, a jego występowanie jest związane z określonym miejscem. Zatem ochrona udokumentowanych 
złóż  kopalin, jak i stwierdzonych obszarów perspektywicznych ich wystąpień  jest szczególnie ważna. 

Zadaniem przyczyniającym się  do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawozami mineralnymi jest coroczna 
kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana przez samych rolników. Badanie poziomu 
pHi zawartości metali ciężkich daje możliwość  porównania wyników i określenia, wjakim kierunku zmierza stan 
środowiska. 

Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest: 

• ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod realizację  
zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być  potencjalnymi źródłami hałasu do 
środowiska, co umożliwi lokalizację  zakładów produkcyjnych i przemysłowych, z dala od terenów 
mieszkaniowych i turystycznych, 

• niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą  być  źródłem dużej emisji hałasu do środowiska ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji. 

• ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej 

W zakresie ochrony przyrody najwyższy poziom walorów przyrodniczych na terenie Gminy wyznacza obszar 
NATURA 2000. Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowania systemu terenów zieleni 
należy podjąć  następujące zadania: 

• Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wdrażania obszarów i obiektów chronionych 
istniejących i projektowanych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów na styku 
sąsiadujących gmin, bądź  powiatów sąsiednich; 

• Prowadzenie ewidencji indywidualnych form ochrony przyrody, 
• Udział  w tworzeniu „dynamicznego i nowoczesnego modelu" ekosystemowej i siedliskowej ochrony 

środowiska przyrodniczego poprzez zachowanie ciągłości „węzłów", „korytarzy" i „łączników" 
ekologicznych, zwłaszcza w obrębie równoleżnikowego systemu dolin cieków wodnych oraz 
kompleksów leśnych, 

• Koordynacja i dalszy rozwój sieci tras i ścieżek rowerowych, 
• Wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych terenów 

poeksploatacyjnych, 
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• Poszukiwanie w miarę  bezkolizyjnego współistnienia priorytetowych inwestycji gospodarczych dla 
Gminy z wykazanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi terenów przyległych. 

Lasy Nadleśnictwa w przeważającej części wchodzą  w obszary chronione, co ukierunkowuje działania 
administracji Lasów Państwowych do dążenia do uzyskania ,proekologicznego modelu" gospodarki leśnej, tj. 
trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. 
Praktycznie dotyczy to bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów nadleśnictw oraz „Programów 
ochrony przyrody", zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania planów. 

Renaturalizacja lasów na terenie gminy powinna wiązać  się  z dostosowaniem składu gatunkowego 
wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk. 

Właściwa współpraca Nadleśnictwa z różnymi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 
zagospodarowaniem i użytkowaniem turystycznym lasów, wymaga, a w przyszłości w coraz większym stopniu 
wymagać  będzie, systematycznej koordynacji działań. Działania te winny być  oparte przede wszystkim na 
promocji walorów turystycznych regionu. 

Priorytetem podstawowym gospodarki leśnej, niezmiennym dla lasów w Gminie, jest utrzymanie ciągłości i 
trwałości lasu oraz wdrażanie wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej. Koszty, które należy ponieść  na 
zapewnienie realizacji tego priorytetu, będą  różne, a zależeć  będą  w głównej mierze od uwarunkowań  
przyrodniczych, aktualnego stanu lasu oraz prognozowania i ograniczania skutków zagrożenia. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział  w procesie dbania 
o środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzić  na bieżąco 
i nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i 
odpowiedzialnej postawy mieszkańców Gminy w sferze konsumpcji, a także ochrony powietrza, gospodarki 
wodnej oraz postępowania z odpadami. 

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się  do zwiększenia efektywności 
prowadzonych działań  na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji, zmniejszenie ładunku zrzutu 
ścieków surowych do rzek i potoków a także pozyskanie większej surowców wtórnych, zmniejszenie ilości 
odpadów trafiających na składowisko. 

Realizacja zadań  zaproponowanych w niniejszej aktualizacji przyczyni się  do zwiększenia atrakcyjności Gminy, 
polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, inwestowania przez przedsiębiorców a także poprawy 
jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie chronionych oraz tych o walorach 
rekreacyjno -wypoczynkowych. 
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WSTĘP 
Podstawą  wykonania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" (zwanej w dalszej części opracowania 
Prognozą...) są  przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021, poz. 247 z późn. zm.). Ponadto w toku postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu dokumentu, zwrócono się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz 
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o zakres Prognozy. 

Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 
z późn. zm.) nakładają  na organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów 
obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych 
dokumentów. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień  Dyrektywy 
2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 
2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" przygotowana została przez EKO-TEAM Sebastian Kulikowski z 
siedzibą  w miejscowości Trójca. 

1. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Metodyka opracowania jak również  treść  Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" zostały bezpośrednio 
podporządkowane zapisom wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.). Zgodnie z art. 51 ust. 2 przywołanego aktu prawnego, prognoza 
oddziaływania na środowisko ( ... ) powinna: 

a) zawierać  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

b) określać, analizować  i oceniać  istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

c) określać, analizować  i oceniać  stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

d) określać, analizować  i oceniać  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

e) określać, analizować  i oceniać  cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

f) określać, analizować  i oceniać  przewidywane znaczarce oddziaływania na środowisko oraz zabytki, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, 

g) przedstawiać  rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą  
negatywnych oddziaływań  na środowisko, mogących być  rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, 

h) przedstawiać  rozwiązania alternatywne do rozwiązań  zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

i) zawierać  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

j) zawierać  informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień  projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

k) zawierać  informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

1) 	zawierać  streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
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Treść  prognozy oddzialywania na środowisko została także podporządkowana uzgodnieniu zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Swiętokrzyskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zakresowi i stopniowi szczegółowości prognozy 
uzgodnionemu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach. 

Do przeprowadzenia wymienionych powyżej prac wykorzystano materiały i dokumenty zebrane samodzielnie 
przez Wykonawcę, są  to także dokumenty będące punktem wyjścia dla projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 zperspektywq do 2028 roku „. 

2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH „PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRASOCIN I O POWIĄZANIACH 
Z INNYMI DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM 

„Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" został  
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 
2020 roku poz. 1219 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie, czyli 
stworzenia warunków do działań  związanych z ochroną  środowiska i zrównoważonym rozwojem. 

Jednocześnie niniejszy dokument został  opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we 
wrześniu 2015 roku oraz zaktualizowanymi w 2017 i 2020 roku w oparciu o nowe dokumenty strategiczne. 

Przytoczone wytyczne wymagają  podziału harmonogramów realizacji zadań  na zadania własne samorządu 
gminnego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane to zadania realizowane przez jednostki realizujące 
zadania środowiskowe na terenie gminy, ale bez jej zaangażowania finansowego. 

Etapy opracowania niniejszego dokumentu to: 

• zebranie szczegółowych danych z Urzędu Gminy w Krasocinie, Starostwa Powiatowego we 
Włoszczowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Swiętokrzyskiego oraz jednostek realizujących 
zadania środowiskowe na terenie gminy, w tym między innymi zarządów dróg publicznych, nadleśnictw, 
PGW Wód Polskich, WIOŚ, RDOS, ODR i ARiMR, a także większych podmiotów gospodarczych. 

• ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska. 

• ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych na obszarze gminy. Jako punkt 
odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony 
środowiska na dzień  31.12.2020 roku, a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych (nie zamknięty 
rok statystyczny) wykorzystano stan na dzień  31.12.2019 roku 

• analizy dotychczasowych dokumentów i opracowań  planistycznych, 

• wyznaczenie celów i sformułowanie kierunków działań  pozwalających na realizację  celów dokumentów 
wyższych szczebli. Cele i kierunki działań  wyspecyfikowano zgodnie z aktualnymi dokumentami 
wyższych szczebli danymi przekazanymi przez Urząd Gminy w Krasocinie oraz instytucje, od których 
pozyskano niezbędne dane i informacje. Istotą  celów jest ich spójność  z gminnym POŚ. 

• określenie realizacji Programu w zakresie rozwiązań  prawno-instytucjonalnych, a także możliwości ich 
finansowania. 

• określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata, 
w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ. 

Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska" Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 roku) niniejszy dokument 
zawiera takie elementy jak: 

• Wstęp, 

• Informacje o metodologii opracowania, 

• Informacje o spójności Programu z dokumentami wyższego szczebla, 

• Charakterystykę  Gminy Krasocin, 

• Ocenę  stanu środowiska w zakresie: 

- 	Ochrony klimatu i jakości powietrza, 

- 	Zagrożeń  hałasem, 

- 	Pól elektromagnetycznych, 

- 	Gospodarowania wodami, 
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- 	Gospodarki wodno - ściekowej, 
- 	Zasobów geologicznych, 

- 	Ochrony gleb, 
- 	Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- 	Zasobów przyrodniczych w tym leśnych, 
- 	Zagrożeń  poważnymi awariami. 

• Zagadnienia horyzontalne, 
• Cele programu ochrony środowiska oraz kierunki działań  i interwencji proekologicznych, 
• Harmonogram realizacji zadań  własnych Gminy Krasocin i monitorowanych wraz z ich finansowaniem, 

• System realizacji programu ochrony środowiska, 
• Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 
• ocenę  stanu aktualnego, 

• efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 
• analizę  SWOT. 

Wszystkie obszary interwencji uwzględniają  zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin) 
takie jak adaptację  do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring. 
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Tabela I Kluczowe zadania (projekty) zapisane wprojekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin" 
OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

lp. Cel 
Obszar 

interwencji 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

O
ch

ro
na

  p
ow

ie
tr

za
  i

 kl
im

at
u  

OP.I. Poprawa 
jakości 

powietrza przy 
zapewnieniu 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

w kontekście 
zmian klimatu 

Liczba aktualizacji 
PGN oraz Założeń... 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O 2 

Skuteczne wdrażanie 
planów i programów 
służących ochronie 
powietrza w skali 

lokalnej i wojewódzkiej 
poprzez osiągnięcie 

zakładanych efektów 
ekologicznych 

Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Krasocin 

oraz „Założeń  do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię  elektryczną  i paliwa 

gazowe dla gminy Krasocin" 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
dokumentów 

Roczne zużycie energii 
przez oświetlenie 

uliczne (MWh/rok) 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

780 780 Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego gminy Krasocin 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Roczne zużycie energii 
ciepinej w budynkach 

użyteczności publicznej 

(MWblrok) 

źr 	h ódło danych: d 
Gmina Krasocin 

13 000 <11 000 
Teiznomodemizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
gminy Krasocin 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

niewystarczające 
środki 

finansowe 

Roczne zużycie energii 
ciepinej w budynkach 

mieszkalnych 

(MWh!rok) 

źródło danych: 
inwentaryzacja na 

potrzeby PGN 

1100 <I 100 
Tenuomodernizacja budynków 

mieszkalnych i mieszkalno- 
usługowych na terenie gminy Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 

mieszkańcy, zarządcy 
nieruchomości, 

wspólnoty, spółdzielnie 
mieszkaniowe 

brak środków 
finansowych, 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

OZE 

Ilość  budynków 
objętych monitoringiem 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

0% 100% 

Monitoring zużycia paliw i nośników 
energii w budynkach użyteczności 

publicznej, system zarządzania energią  
w budynkach użyteczności publicznej 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Liczba akcji na rok 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

5-10 5-10 

Organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością  energetyczną  oraz 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł  

energii 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 
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lp. 
Obszar 

interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny  Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Czy funkcjonuje system 
informacyjny dla 

mieszkańców 

źródlo danych: 

GłOŚ  

tak tak 

Rozwój systemu informacyjnego 
dotyczącego monitoringu jakości 

powietrza i stanu jakości powietrza w 
skali lokalnej 

Zadanie 
monitorowane: GIOŚ  

brak środków 
finansowych 

Liczba kontroli 
zakładów w ciągu roku 

źródlo danych: 

WIOŚ  

O 5 
Sukcesywna kontrola uciążliwych 

źródeł  zanieczyszczeń  

Zadanie 
monitorowane: WIOS 

w Kielcach 

brak środków 
finansowych 

Długość  dróg 
rowerowych (km) 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

2,6 >2,6 

Wdrożenie 
mechanizmów 

ograniczających 
negatywny wpływ 

transportu na jakość  
powietrza poprzez
efektywną  politykę  

transportową  do poziomu 
nie powodującego 

negatywnego 
oddziaływania na jakość  

powietrza 

Budowa dróg rowerowych 
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin 

brak środków 
finansowych 

brak 
porozumienia z 
właścicielami 
nieruchomości 

Liczba odcinków dróg 
budowanych i 

przebudowywanych 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin, ZDP 

we Włoszczowie, 
Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

18 
gminnych, 

3 
powiatowe 

>18 
gminnych, 

1 
powiatowy 

Budowa i przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: ZDP 

we Włoszczowie, 
Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

brak środków 
finansowych 

Liczba wymienionych 
autobusów 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O >2 
Wybór przewoźnika dla transportu, 
którego tabor wyposażony jest w 
ekologiczne jednostki napędowe 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

brak środków 
finansowych, 

procedury 
przetargowe 
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ZAGROŻENIA HAŁASEM 

lp. 
Obszar 

interwencji 
..Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji 

—q 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa Wartość  Wartość  
(+ źródło danych) bazowa docelowa 

A B C D E F G H I J 

Z
ag

ro
że

ni
a  

ha
ła

se
m

  

Poprawa i 
utrzymanie 

dobrego stanu 
akustycznego 
środowiska 

Liczba przedsiębiorstw 
badanych pod kątem 

emisji hałasu 
źródIo danych: 

WIOŚ  

1 >1 

Zmniejszenie liczby 
mies kańców z 
narazonych na 

ponadnormatywny hałas 

Ograniczenie hałasu przemysłowego 
skutek zwiększenia działalności 
kontrolnej i inspekcyjnej oraz 

wdrażania zaleceń  pokontrolnych 
monitorowane: WIOŚ

na 
  

Zadanie 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Przekroczenia 
dopuszczalnych 

poziomów hałasu na 
drogach 

Źródlo danych: 
WIOŚ  

ostatnie 
pomiary 
2014r. 

brak 
przekroczeń  

Stosowanie zabezpieczei 
akustycznych na wymagających tego 

odcinkach dróg i linii kolejowych oraz 
działania zawarte w POH 

Zadanie 
monitorowane: 

Zarządzający drogami i 
liniami kolejowymi 

brak 
wystarczającej 
opłacalności 
modernizacji 

Liczba nowych lub 
zmienianych 

miejscowych planów 
zagospodarowania 
uwzględniających 

zagrożenia hałasem 
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

2 wg potrzeb 

Stosowanie odpowiednich zapisów w 
planach zagospodarowania 

przestrzennego, umożliwiających 
ograniczenie emisji hałasu do 

środowiska 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak 
możliwości 

zmian w 
planach w tym 

zakresie 

Ilość  przedsiębiorsi\ 
gdzie stwierdzono 

naruszenia 
źródło danych: 

WIOŚ  

O 0 

Redukcja hałasu przemysłowego (w 
tym m.in. wyciszanie hal oraz 

hałasujących maszyn i urządzeii przez 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań  

takich jak np. obudowy 
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, 

izolacje akustyczne) 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 

brak środków 
finansowych 

Ilość  akcji edukacyjnych 
dotyczących hałasu 
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

2 
Edukacja ekologiczna w zakresie 

zapobiegania nadmiernej emisji hałasu 
Zadanie własne: Gmina 

Krasocin 

Ilość  punktów pomiaru 
hałasu na terenie gminy 

źródło danych: 
WIOŚ  

1 (2014 r.) >1 Rozwój sieci 
monitoringu poziomu 

emisji hałasu do 
środowiska oraz 

narażenia mieszkańców 
na ponadnormatywny 

hałas 

Bieżący monitoring poziomów hałasu 
w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska 

Zadanie 
monitorowane: WIOS 

brak środków 
finansowych na 

realizacje 
zadania 

Ilość  wydawanych 
rocznie decyzji 

administracyjnych 
źródło danych: 

Powiat Włoszczowski 

O wg potrzeb 
Działania administracyjne mające na 
celu ograniczenia hałasu z zakładów 

Zadanie 
monitorowane: Powiat 

Włoszczowski 
brak 

10 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2 024 zperspektywq do 2028 roku 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

Pr
om

ie
ni

ow
an

ie
  e

le
kt

ro
m

ag
ne

ty
cz

ne
  

Utrzymanie 
dotychczasowego 

stanu braku zagrożeń  
ponadnormatywnych 

promieniowaniem 
elektromagn etycznym 

Liczba punktów z 

dopuszczalnych 
poziomów 

promieniowania 
elektromagnetycznego 

źródIo danych: 
WIOŚ  

o O 
Monitoring poziomów 

pół  
elektromagnetycznych 

Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 
preferowanie nisko konfliktowych Krasocin 
lokalizacji źródeł  promieniowania 

elektromagnetycznego 
sprzeciwu  

mieszkańców  

Zadanie własne: Gmina 

zmiana w 
przepisach 

dotyczących 
praw 

właścicielskich, 
ryzyko 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących pola 

elektromagnetyczne wymagających 
zgłoszeń  

Zadanie monitorowane: 
Starosta Włoszczowski 

zmiana w
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Kontynuacja monitoringu p61 
elektromagnetycznych 

Zadanie monitorowane: 
GlOS 

wzrost liczby 
źródeł  

promieniowania 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

lp. 
Obszar 

interwencj i Cel 
Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania Ryzyka 
 

Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa 

(-1- źródło danych) 
Wartość  bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C 	- D E - 	F _G -- H I J 

G
os

po
da

ro
w

an
ie

  
w

od
am

i 

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

Ocena JCWP oraz 
JCW1M 

źródło danych: 
WIOŚ  

°dy 
 powierzchniowe 

stan zly 
wody podziemne 
w rejonie gminy 

kwalifikują  się  do 
klasy 

wody 
powierzchniowe 

stan dobry 
wody 

podziemne w 
rejonie gminy 
kwalifikują  się  

do klasy II 

Osiągnięcie i 
utrzymanie co 

najmniej dobrego 
Stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
zgodnie z 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w 
ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz udostępnianie 

wyników tego monitoringu w tym 
wzmocnienie monitoringu wód 

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ, PIG 
brak 
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uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu i 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Ilość  
przeprowadzonych 

działań  edukacyjnych 
w gminie 

źródIo danych: 
PGW Wody Polskie, 
ZGK w Krasocinie 

2 rocznie 2 rocznie 

obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Wisły 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające 
wiedzę  o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach ochrony wód, 
sposobach ochrony przed powodzią  i 
suszą, w szczególności skierowane 

do dzieci i młodzieży 

Zadanie 
monitorowane: 

PGW Wody 
Polskie, ZGK w 

Krasocinie 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

gminy 

Długość/ilość  
konserwacji koryt 

cieków 
źródło danych: PGW 

Wody Polskie 

Konserwacja 4 
cieków na 

długości 26 km 

Konserwacja 4 
cieków na 

długości 30 kin 

Działania związane z przywracaniem 
i poprawą  ekologicznych funkcji wód 

i poprawą  hydromorfologii koryt 
cieków, w tym: działania 

renaturyzacyjne i rewitalizacyjne, 
przywracanie drożności cieków, 

zwiększenie retencyjności naturalnej 
ich zlewni 

Zadanie 
 

monitorowane: 
PGW Wody 

Polskie 

niewystarczające 
śroi 

finansowe 

Liczba magazynów 
przeciwpowodziowych 

na terenie gminy 
źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O 1 
Utrzymywanie, doposaż 	i 
optymalizacja wykorzystania 

magazynów przeciwpowodziowych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin

enie 
Zadanie 

monitorowane: 
Powiat 

Włoszczowski 

niewystarczające 
środki 

finansowe 

Liczba zmian mpzp 
uwzględniających 

zarządzanie ryzykiem 
powodziowym 
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

O wg potrzeb 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
ustaleń  planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz granic obszarów 

zalewowych, w tym obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, 

na których obowiązują  zakazy 
wynikające z ustawy Prawo wodne 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przedłużający 
się  etap 

opiniowania i 
uzgadniania 

Efekty rzeczowe 
inwestycji np. długość  

sieci deszczowej, 
liczba przepustów, 
studnie chłonne, 

zbiorniki retencyjne 
itp. 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

O wg potrzeb 

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz 
ulewnych deszczy na obszarach 

zurbanizowanych poprzez 
zastosowanie zielonej infrastruktury 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

niewystarczające 
środki 

 
finansowe 

12 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2 024 zperspektywq do 2028 roku 

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa 
(+ źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

G
os

po
da

rk
a  

w
od

no
  ś

ci
ek

ow
a  

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu i 

utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Długość  kanalizacji 
Sanitarnej 

źródlo danych: ZGK 
w Krasocinie 

łączna długość  
86,99 km 

łączna długość  
90,0 km 

Rozwój i 
dostosowanie 

instalacji i urządzeń  
służących 

zrównoważonej i 
racjonalnej 

gospodarce wodno- 
ściekowej dla 

potrzeb ludności i 
przemysłu 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Skanalizowanie 
gminy 

źródIo danych: ZGK 
w Krasocinie 

52,2% 520 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
urządzeń  służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych i 
zagospodarowywania osadów ściekowych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Długość  sieci 
wodociągu 

publicznego 

źródIo danych: ZGK 
w Krasocinie 

159,18 165,0 
Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć  

wody, stacji uzdatniania wody oraz 
inflastruktury służącej do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Zwodociągowanie 
gminy 

źródlo danych: ZGK 
w Krasocinie 

92,2% 955% 

Ilość  zrealizowanych 
akcji edukacyjnych 

/rocznie 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin, 

ZGK w Krasocinie 

1 2 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  o 

konieczności, celach, zasadach i 
sposobach oszczędnego użytkowania 
wody oraz najważniejszych sprawach 

Związanych z odprowadzaniem i 
Oczyszczaniem ścieków, w szczególności 

skierowane do dzieci i młodzieży 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 

ZGK W 

Krasocinie, 
Państwowy 

Wojewódzki 
Inspektor 
Sanitarny 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
gminy 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych/ 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

690/6 600/10 

Osiągnięcie i 
utrzymanie co 

najmniej dobrego 
stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bewdowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak kadr i 
przeszkolonych 
pracowników 
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Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

interwencji 

i podziemnych 
zgodnie z 

obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Wisły 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
lp.

Kierunek 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Liczba kontroli 
podmiotów 

wprowadzających 
ścieki do wód lub 

ziemi 

źródło danych: 
WIOŚ  

2 >2 
Prowadzenie kontroli przestrzegania przez 

podmioty warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi 

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  w Kielcach 

brak środków 
finansowych 

ZASOBY GEOLOGICZNE 

lp Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa 
(± źródło danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G I J 

Z
as

ob
y  

ge
ol

og
ic

zn
e  

Racjonale i 
efektywne 

gospodarowania 
zasobami ZC 

złóż  

Liczba nowych lub 
zmienianych 

ch lanów miejscowy 	p 
zagospodarowania 
uwzględniających 

zasoby złóż  
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

1 
(złoże 

Wojciechów 1) 
wg potrzeb 

Ochrona i 
zrównoważone 
wykorzystanie 

zasobów kopalin 
oraz ograniczanie 

presji na 
środowisko, 
związanej z 

eksploatacją  kopalin 
i prowadzeniem 

prac 
poszukiwawczych 

Współdziałanie organów koncesyjnych w 
celu ochrony rejonów występowania 
udokumentowanych złó objętych 

koncesją  oraz eliminacja nielegalnego 
wydobycia poprzez system kontroli 

Zadanie 
monitorowane: 

Organy 
administracji 
geologicznej 

szczebla 
wojewódzkiego, 

Marszałek, 
administracja 

szczebla 
centralnego, organy 
nadzoru górniczego 

zmiana w 
przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego złoża zasobów 
naturalnych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przedłUzający się  
PToces 

administracyjny 
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GLEBY 

lp. 
Obszar 

iliter wencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji 

- 
______ Zadania I 	 a 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa 
(+ szódło 
danych) 

Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G I J 

Ochrona i 
zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 
powierzchni 

ziemi 

Ilość  działań  
promocyjnych 
źródło danych: 

Powiatowy 
Zespół  

Doradztwa 
Rolniczego we 
Włoszczowej 

5/rok 5/rok 

Zachowanie funkcji 
środowiskowych, 

Promocja rolnictwa ekologicznego oraz 
rozpowszechnianie dobrych praktyk 

rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego 

we Włoszczowej 
male 

zainteresowanie 
rolników 

gospodarczych, społecznych 
i kulturowych gleb Waloryzacja terenów pod względem ich 

przydatności do produkcji zdrowej 
żywności 

Zadanie 
monitorowane: 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

Ilość  punktów 
pomiarowych 
źródło danych: 

GIOŚ  

O 1 

Zachowanie możliwie 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń  gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

Zadanie 
monitorowane: 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

brak punktów 
pomiarowych 
na terenach 
rolniczych 

gminy Krasocin 

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonych 
na inne cele niż  

rolnicze 
gruntów 

wymagających 
decyzyjnego 

zezwolenia na 
wyłączenia z 

produkcji 
rolniczej 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

b.cl. 

wartość  
zależna od 

przeznaczenia 
terenów 

dobrego stanu gleb 
rolniczych 

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych 
mających na celu przeciwdziałanie: - 

spadkowi zawartości próchnicy, - 
wzrostowi gęstości objętościowej i 

zmniejszaniu porowatości, zasolenia 
oraz zakwaszania gleb 

Zadanie 
monitorowane: 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

brak środków 
finansowych na 

realizacje 
zadania 

Minimalizacja stopnia i 
łagodzenie zasklepiania gleb 

Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową  w 
tym przeznaczania gruntów na cele inne 

niż  rolne 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

presja na nowe 
tereny pod 

budownictwo 
mieszkaniowe 
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GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW 

Obszar 
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

G
os

po
da

rk
a  

od
pa

da
m
i
 i z

ap
ob

ie
ga

ni
e  

po
w

st
aw

an
ia

  o
dp

ad
ów

  

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Czy gmina wykonuje 
roczne sprawozdanie 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

ta k tak 

Pr
aw

id
ło

w
e  

fu
nk

cj
o

no
w

an
ie

  i 
ro

zw
ój

  g
os

po
da

ro
w

an
ia

  

od
pa

da
m

i o
ra

z  
zg

od
na

  z
  p

rz
ep

is
am

i p
ra

w
a  

sp
ra

w
oz

da
w

cz
oś

ć  

Opracowywanie sprawozdań  z 
funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz analiz gospodarowania 

odpadami 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak 

Czy na terenie gminy 
prowadzona jest zbiórka 
baterii i akumulatorów 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak iak 

Doskonalenie i rozwijanie systemu 
zbierania małogabarytowych 

zużytych baterii i akumulatorów ze 
źródeł  rozproszonych  

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Ilość  skontrolowanych 
przedsiębiorstw w zakresie 
gospodarowania odpadami 

źródło danych: 
wioś  

1 2 

Wzmacnianie kontroli 
prawidłowego postepowania z  

odpadami ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych 

Zadanie monitorowane: 
 

WIOŚ  

Czy osiągnięto zakładane 
ustawą  o odpadach 

poziomy zmniejszania 
odpadów 

biodegradowalnycli 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji, unieszkodliwianych 
przez składowanie 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

niska skuteczność  
zbiórek odpadów 

biodegradowalnych  

Czy osiągnięto zakładane 
poziomy odzysku 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recyklingu 

materiałów odpadowych, takich jak 
papier, metal, tworzywa sztuczne i 

szkło 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

gospodarka dobrze 
jest prowadzona 

Czy osiągnięto zakładane 
poziomy odzysku 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Osiągniecie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw 
domowych, w wysokości co 

najmniej 4 kg/mieszkańca/rok  

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

niska skuteczność  
niska świadomość   

mieszkańców 
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Ilość  usuniętych dzikich 
wysypisk rocznie 

danych: 
Gmina Krasocin 

O potrzeb  wgotrzeb 
Sukcesywne zapobieganie j 
usuwania dzikich wysypisk 

odpadów 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak dzikich 
wysypisk 

Ilość  działań  rocznie w 
tym zakresie 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

3 3 

Kontynuacja edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami na obszarze gminy 
Krasocin 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

Gospodarowanie 
odpadami 
innymi niż  
komunalne 

Ilości usuniętych wyrobów 
zawierających azbest 

źródlo danych: 
Gmina Krasocin 

528 Mg/rok 800 
Mg/rok 

Realizacja „Programu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Krasocin" 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych na 

 usuwanie azbestu 

Czy gmina aktualizuje 
okresowo PUA 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak 

(PUA 2012, 
inwentaryzacja 

2012) 

tak 
Aktualizacja inwentaryzacji i 
programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

własne: Gmina 
Krasocin 

realizowane wZadanie 
miarę  środków 
finansowych 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Obszar  
interwencji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
War Wartość  
bazowa 

Wartość   
docelowa 

A B D E F G I J 

O
ch

ro
na

  p
rz

yr
od

y  
i k

ra
jo

br
az

u  

Zachowanie, 
odtworzenie i 

zrównoważone 
użytkowanie 

bioróżnorodności i 
georóżnorodności oraz 

ochrona krajobrazu 

Liczba działań/akcji 
edukacyjnych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin, 

Nadleśnictwa, Powiat 
Włoszczowski 

10 rocznie 10 rocznie Podejmowanie działań  z 
zakresu pogłębiania i 

udostępniania wiedzy O 
zasobach przyrodniczych i 
walorach krajobrazowych 

gminy, w tym prowadzenie 
badań  naukowych, 

inwentaryzacji przyrodniczej i 
monitoringu oraz działania z 

zakresu edukacji ekologicznej, 

Edukacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie 
ochrony i zachowania 
walorów krajobrazu i 

przyrody oraz promocja tych 
walorów 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin  

Zadanie 
monitorowane: 
Nadleśnictwa, 

Powiat 
Włoszczowski 

brak  
zainteresowania 

mieszkańców 

Liczba 
nassul7eń/wycinka cli-zew 

źródło danych: 
Gmina Krasocin, 

zarządcy dróg 

15/25 100/25 

Przebudowa i częściowa 
wymiana składu 

gatunkowego zadrzewień  g 
przydrożnych wzdłuż  
odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, 
prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni 

przydrożnej 

Zadanie własne:  
Gmina Krasocin 

Zadanie 
monitorowane: 
zarządcy dróg 

brak środków 
finansowych 
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Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Liczba działań  
promocyjnych 

źródlo danych: 
Powiatowy Zespól 

Doradztwa Rolniczego 
we Włoszczowie 

- 
zgodnie z 
planami 

działalności 

Promocja działań  
proekologicznych dla 

rolników 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiatowy Zespól 
Doradztwa 

Rolniczego we 
Włoszczowie 

brak 
zainteresowania 

rolników 

Czy gmina 
przeprowadziła 
inwentaryzację  
przyrodniczą? 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

fl IC tak 

Objęcie ochroną  prawną  
obszarów i obiektów 

najbardziej wartościowych 
przyrodniczo 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Liczba korytarzy w 
planach 

zagospodarowania i 
źródło danych: 
Gmina Krasocin 

Wyznaczenie i ochrona 
korytarzy ekologicznych w 
planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

przedłużający się  
okres uchwalenia 

planów 

Liczba parków i 
skwerów 

wybudowanych! 
zmodernizowanych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

2 
Budowa, modernizacja oraz 

pielęgnacja parków i 
skwerów 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Liczba nowych ścieżek i 
szlaków pieszych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

(I 2-3 

Zrównoważony rozwój 
infrastruktury turystycznej na 

obszarach przyrodniczo 
cennych, w tym: rozbudowa 
sieci ścieżek rowerowych i 

szlaków pieszych, 
zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych 

Zadanie własne: 
Gmina Krasocin 

brak środków 
finansowych 

Zwiększenie lesistości 

Liczba nowych 
uproszczonych 

planów/inwentaryzacji 

źródło danych: 
Powiat Włoszczowski 

1/1 2/2 Zrównoważony rozwój lasów 

Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych poprzez 

inwentaryzację  i 
sporządzanie uproszczonych 

planów urządzania lasów 
prywatnych oraz zwiększenie 
lesistości poprzez zalesienia 

Zadania 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 
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Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

Powierzchnia 
odnowienia lasów (ha) 

źródlo danych: 
Nadleśnictwa 

20-40 3(1-50 

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych 
i ochronnych - zgodnie z 
planami urządzania lasów 

państwowych 

Zadanie 
monitorowane: 
Nadleśnictwa 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia 
odnowienia lasów 
prywatnych (ha) 

źródło danych: Powiat 
Włoszczowski 

10 

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych 
i ochronnych - zgodnie z 
uproszczonymi planami 

urządzania lasów prywatnych 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia lasów 
objęta UprOSZCZOnymI 
planami urządzenia 

lasów 

źródło danych: 

Powiat Włoszczowski 

100% 

Wzmocnienie kontroli 
gospodarki leśnej na 

obszarach nowych nasadzeń  i 
w lasach prywatnych. 

Zadanie 
monitorowane: 

Powiat 
Włoszczowski 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia zalesień  na 
rok (ha) 

źródło danych: Powiat 
Włoszczowski, 
Nadleśnictwa 

5 7 
Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb i 

gruntów porolnych 

Zadanie 
monitorowane: 

właściciele gruntów 

brak 
zainteresowania 

zalesieniami 

ZAGROZENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

lp. 
Obszar 

interwenc 
ji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka 
Nazwa 

(+ źródło danych) 
Wartość  
bazowa 

Wartość  
docelowa 

A B C D E F G H I J 

Z
ag

ro
że

ni
a  

po
w

aż
ny

m
i 

aw
ar

ia
m

i 

P
rz

ec
iw

dz
ia

ła
ni

 
e  

aw
ar

io
m

  
in

st
al

ac
ji

 
nr

ze
m

ys
ło

w
yc

h 

Ilość  kontroli i naruszeń  
źródło danych: 

wioś  
0/0 3/0 

Zmul ejszenie zagrożenia 
oraz minimalizacja skutków 

w przypadku wystąpienia 
awarii 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
(prowadzenie kontroli zakładów, 
szkolełi, badań  przyczyn, tak aby 
zmniejszy ryzyko wystąpienia 

powaznych awarii) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ, przedsiębiorstwa 
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Czy OSP dostała 
wsparcie 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

tak tak 

Poprawa systemu wczesnego 
reagowania i ratownictwa na terenie 

gminy Krasocin, poprzez zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

wyposazeniem 

Zadanie własne: Gmina 
Krasocin 

brak środków 
finansowych 

M
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Ilość  PA na terenie 
gminy 

źródło danych: 
WIOŚ  

(J (J 

Usuwanie skutków poważnych awarii 
w środowisku 

Zadanie monitorowane: 
sprawcy awarii 

Zapobieganie lub usuwanie skutków 
zanieczyszczenia środowiska w 

przypadku nieustalenia podmiotu za 
nie odpowiedzialnego 

Zadanie monitorowane: 
RDOŚ  

Ilość  kontroli transportu 
substancji 

niebezpiecznych 

źródło danych: 
Policja 

H) rok H) rok 

Poprawa nadzoru nad logistyką  
transportową, w tym wyprowadzenie 
transportu substancji niebezpiecznych 

poza obszary zamieszkałe 

Zadanie monitorowane: 
zarządcy dróg 

sprzeciwy 
przedsiębiorców 
prowadzących 

transport 

Ilość  akcji edukacyjnych 

źródło danych: 
Gmina Krasocin 

2/rok 2/rok 

Kreowanie właściwych 
zachowań  społeczeństwa w 

SYtUaCJi wystąpienia 
zagrożeii środowiska i życia 

ludzi z tytułu wystąpienia 
awarii przemysłowych 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  

w sytuacji wystąpienia zagrożeń  
środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

Zadanie własne Gmina 
Krasocin 

Zadanie monitorowane: 
Policja, PSP, wioś, 

wis 

brak 
zaangażowania 
mieszkańców 
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3. POWIAZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DOKUMENTAMI, ORAZ SPOSOBY, 
W JAKICH TE CELE I PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść  „Program ochrony środowiska dla Gminy 
Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" były następujące ustawy: 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• Ustawa o ochronie przyrody, 

• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

• Ustawa o lasach, 

• Ustawa Prawo wodne, 

• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

• Ustawa o odpadach, 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych 
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym i UE. 

Poniżej przedstawiono powiązanie „Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z 
perspektywą  do 2028 roku" z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Podczas tworzenia „Programu..." brano pod uwagę  założenia, cele, kierunki działań  i interwencji zapisane 
w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. Program ochrony środowiska w swoich założeniach 
uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych 
dokumentów prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 2 Zestawienie dokumentów strategicznych i przedstawienie spójności z celami zapisanymi w „Program ochrony 
środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" 

Nazwa dokumentu 
Cele wskazane w dokumencie 

strategicznym 

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się  
w cele „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 

2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku" 

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Dlugookresowa Strategia 

Cel 	7 	- 	Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 	oraz 
ochrona i poprawa stanu 
środowiska, 

Cel 	8 	- 	Wzmocnienie 
mechanizmów 
terytorialnego 

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce, 
Rozwoju Kraju Polska 

2030 
równoważenia rozwoju dla 
rozwijania 	i 	pekego 

7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

Trzecia Fala wykorzystania 7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 
Nowoczesności potencjałów regionalnych, 

Cel 	9 	- 	Zwiększenie 
8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych, 

9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego 
dostępności 	terytorialnej systemu transportowego. 
Polski poprzez utworzenie 
zrównoważonego, 
spójnego 	i 	przyjaznego 
użytkownikom 	systemu 
transportowego. 
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Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą  do 2030 

roku) 

Cel szczegółowy I - Trwały 
wzrost 	gospodarczy 	oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i 
doskonałość  organizacyjną. 
Cel szczegółowy II - Rozwój 
społecznie 	wrażliwy 	i 
terytorialnie zrównoważony. 

• Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny,  

• Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej, 
świętokrzyskiego oraz promocji zmian strukturalnych, 

• Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom samorządy, 

Rozwój obszarów wiejskich. 

Polityka ekologiczna 
państwa 2030— strategia 

rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki 

wodnej 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
zdrowie. 	Poprawa 	jakości 
środowiska 	i bezpieczeństwa 
ekologicznego (1). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
gospodarka. 	Zrównoważone 
gospodarowanie 	zasobami 
środowiska (II). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
klimat. 	Łagodzenie 	zmian 
klimatu i adaptacja do nich oraz 
zarządzanie 	ryzykiem 	klęsk 
żywiołowych (III). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
edukacja. 	Rozwijanie 
kompetencji 	(wiedzy, 
umiejętności 	i 	postaw) 
ekologicznych 	społeczeństwa 
(Iv). 

Cel szczegółowy: Środowisko i 
administracja. 	Poprawa 
efektywności 	funkcjonowania 
instrumentów 	ochrony 
środowiska (y). 

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu 
do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie 
dobrego stanu wód (1.1). 

Likwidacja źródeł  emisji zanieczyszczeń  do powietrza lub istotne 
zmniejszenie ich oddziaływania (1.2). 

Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (1.3). 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej 
(1.4). 

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w 
tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 
(11.1). 

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 
(11.2). 

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
(11.3). 

Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie 
i wdrożenie polityki surowcowej państwa (11.4). 

Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych 
dostępnych technik BAT (11.5). 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu (111.1). 

Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych (HI.2). 

Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej 
konsumpcji (IV. 1). 

Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną  środowiska oraz 
doskonalenie systemu finansowania (V. 1). 

Strategia 
Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu do 
2030 roku 

Kierunek interwencji 3: Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 

Kierunek interwencji 5: Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Strategia 

rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa 2030 

zrównoważoneg
infrastrukturyjakości 

Cel szczegółowy II. Poprawa 
życia, infrastruktury i 

stanu środowiska. 

Kierunek interwencji: 11.4. Zrównoważone gospodarowanie i ochrona 
zasobów środowiska, 

Kierunek interwencji: 11.5. Adaptacja do zmian klimatu 
i przeciwdziałanie tym zmianom. 

Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa 

narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

2022 

Cel 3. Rozwój odporności na 
zagrozenia 	bezpieczeństwa 
narodowego 

Cel 4. Zwiększenie integracji 
polityk publicznych z polityką  
bezpieczeństwa 

Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej, 

Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce, 

Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego 
i bezpieczeństwa narodowego, 

Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem 
regionalnym kraju a polityką  obronną, 
Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań  i procedur 
planowania przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i 
bezpieczeństwa państwa, 

Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju inflastruktury przez 
sektor bezpieczeństwa, 

Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez 
sektor bezpieczeństwa. 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2030 

Cel 1. Zwiększenie spójności 
rozwoju 	kraju 	w 	wymiarze 
społecznym, 	gospodarczym, 
środowiskowym 	 i 
przestrzennym, 

Kierunek interwencji 1.3. Przyspieszenie transformacji profilu 
gospodarczego woj. świętokrzyskiego, 

Kierunek interwencji 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych, 
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Cel 	2. 	Wzmacnianie 
regionalnych 	przewag 
konkurencyjnych 

Kierunek interwencji 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność  
inwestycyjną  obszarów, 

Kierunek interwencji 2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. 

DOKUMENTY SEKTOROWE 

Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Scieków Komunalnych 

Celem 	Programu 	jest 
ograniczenie 	zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych 
ścieków, a co za tym idzie - 
ochrona środowiska wodnego 
przed 	ich 	niekorzystnymi 
skutkami 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej, 

2. Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków, 

3. Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2. 

Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami 

2022 

Cel 	I 	- Zmniejszenie ilości 
powstających 	odpadów, 
zwiększanie świadomości 
społeczeństwa 	na 	temat 
należytego 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

Cel 2 - osiągniecie poziomu 
recyklingu 	 i 
przygotowania 	do 
ponownego użycia ogólnej 
masy 	odpadów 
komunalnych w wysokości 
50% do 2025 roku, 

Cel 3 - zmniejszenie udziału 
zmieszanych 	odpadów 
komunalnych 	w 	całym 
strumieniu 	zbieranych 
odpadów 	(zwiększenie 
udziału 	odpadów 
zbieranych selektywnie). 

1. Zmniejszenie ilości powstających odpadów; 

2. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji; 

3. Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania 
odpadów zgodnie z hierarchią  sposobów postepowania z 
odpadami. W celu obliczenia poszczególnych wartości 
procentowych wskazanych poniżej, należy ująi wszystkie 
odpady komunalne odebrane i zebrane (równie odpady BiR1  
pochodzące z gospodarstw domowych); 

4. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w 
całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału 
odpadów zbieranych selektywnie); 

5. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie 
było składowanych w 2020 roku więcej nú 35% masy tych 
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 
roku; 

6. Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji 
selektywnie zebranych; 

7. Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych 
bez przetworzenia; 

S. 	Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów 
komunalnych; 

9. Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami 
komunalnymi; 

10. Monitorowanie i kontrola postepowania z 1akcj4 odpadów 
komunalnych wysortowywaną  ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną  do składowania 
(frakcja 19 12 12); 

11. Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania 
określonych fłakcji odpadów komunalnych i pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów 
o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. 
i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 

2016 roku 

„ odpady remontowo budowlane 
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Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów j 
obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą  do 
roku 2030 (SPA2020) 

Cel 	1. 	- 	Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego i dobrego 
Stanu środowiska 

Cel 2. - Skuteczna adaptacja do 
zmian 	klimatu 	na 
obszarach wiejskich 

Cel 	3. 	- 	Rozwój 	transportu 
w 	warunkach 	zmian 
klimatu 

Cel 	4. 	- 	Zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego Z 

uwzględnieniem 	zmian 
klimatu 

Cel 	S. 	- 	Stymulowanie 
innowacji 	sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 

Cel 6. - Kształtowanie postaw 
społecznych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 

Kierunek działań  1.1 - dostosowanie sektora gospodarki wodnej do 
zmian klimatu, 

Kierunek działań  1.3 - dostosowanie sektora energetycznego do zmian 
klimatu, 

Kierunek działań  1.4 - ochrona różnorodności biologicznej 
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu, 

Kierunek działań  2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania 
i ostrzegania przed zagrożeniami, 

Kierunek działań  2.2 - organizacyjne i techniczne dostosowanie 
działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu, 

Kierunek działań  3.2 - zarzadzanie szlakami komunikacyjnymi 
w warunkach zmian klimatu, 

Kierunek działań  6.1 - zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyka 
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 
wpływu, 

Kierunek działań  6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed 
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+ 

cel strategiczny 1. Inteligentna 
gospodarka i aktywni ludzie 

cel strategiczny 2. Przyjazny dla 
środowiska i czysty region 

1.3.3. Wzrost potencjału turystycznego regionu w oparciu o walory 
uzdrowiskowe, dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne 
sprzyjające rozwojowi turystyki prozdrowotnej 

1.3.4. Tworzenie warunków dla nowoczesnego rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

1.3.5. Wzmocnienie funkcji Targów Kielce jako ośrodka o 
międzynarodowym znaczeniu 

1.3.6. Dążenie do zrównoważonego rozwoju w oparciu o gospodarkę  
obiegu zamkniętego, w tym biogospodarki 

2.1.1. Rozwój infiastruktury wodno-ściekowej 

2.1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami 

2.1.3. Ograniczenie niskiej emisji 

2.1.4. Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i 
infrastruktura rowerowa 

2.1.5. Edukacja ekologiczna 

2.1.6. Ochrona bioróżnorodności 

2.1.7. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

2.1.8. Ochrona gleb 

2.2.1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

2.2.2. Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń  naturalnych 

2.2.3. Ograniczenie wpływu i skutków oddziaływania człowieka na 
środowisko (ochrona środowiska przyrodniczego) 

2.2.4. Rozwój błękitno-zielonej inńastruktury w miastach 

2.3.1. Rozwój infrastruktury energetycznej, w tym usprawnienie 
systemów ciepłowniczych, gazowych i elektroenergetycznych 

2.3.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł  energii w gospodarce, 
sferze publicznej i mieszkalnictwie 

2.3.3. Zwiększenie efektywności energetycznej i zarządzania energią  

Program ochrony 
środowiska dla 
województwa 

świętokrzyskiego na lata 
2015-2020 z 

uwzględnieniem 
perspektywy do roku 

2025 

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) - Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej 
województwa 

ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNA (ZW) - Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania 
wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) - Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) - Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł  
energii 

KLIMAT AKUSTYCZNY (KA) - Poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) - Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  
ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 
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GOSPODARKA ODPADAMI (GO) - Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią  sposobów 
postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa 

POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE (PAP) - Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 
w przypadku wystąpienia awarii 

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG) - Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

LASY (L) - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

GLEBY (GL) - Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją  oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu. 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel: Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 

Obszar interwencji: Gospodarka wodnościekowa 

Cel: Powszechnie korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel Poprawa jakości powietrza w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 
Program ochrony 

środowiska dla powiatu 
wioszczowskiego na lata 

Cel Poprawa klimatu akustycznego w powiecie włoszczowskim 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

2020-2025 z perspektywą  Cel Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 
do 2030 przyjęty uchwałą  

nr XV111136/20 Rady 
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Powiatu Cel Ochrona róznorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej województwa. 

Wioszczowskiego z dnia Obszar interwencji: Gospodarka odpadami 
30 marca 2020 r. Cel Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią  postępowania z odpadami, uwzględniając rozwój 

zrównoważony 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 

Obszar interwencji: Gleby 

Cel Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją  oraz niekorzystnymi 
zmianami klimatu 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

Źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska", Ministerstwa Środowiska 
wrzesień  2015, oraz opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli 

Cele i kierunki działań  przedstawione w powyższej tabeli zawierają  się  w celach i kierunkach działań  zapisanych 
w niniejszym „Programie ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 
roku". 
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4. STAN ŚRODOWISKA 

4.1. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz problemów w tym zakresie 
Analiza stanu środowiska gminy Krasocin dokonana została na podstawie obowiązujących dokumentów 
dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego gminy. Niniejsza Prognoza omawia jedynie 
wybrane zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego mające ewidentny wpływ na cele i zadania zapisane 
w „Programie... „. 

Duży nacisk położono w szczególności na problemy i zagrożenia środowiska przyrodniczego, kulturowego 
i zdrowia ludzi. Ocena stanu środowiska naturalnego gminy Krasocin sporządzona została głównie na podstawie 
opracowań: 

• Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach (Regionalny Wydział  
Monitoringu Środowiska w Kielcach), 

• Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), 
• Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, 
• Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach, 
• PGW Wody Polskie, 
• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 
• Starostwa Powiatowego w e Włoszczowie i jednostek podległych, 
• Urzędu Gminy Krasocin i jednostek podległych, 

a także informacji zawartych na stronach internetowych instytucji publicznych, działających w obszarze ochrony 
środowiska. 

4.1.1. Ogólna charakterystyka Gminy Krasocin 
Gmina Krasocin położona jest w powiecie włoszczowskim, w północno-zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego. Graniczy z 6 gminami: 5 z terenu województwa świętokrzyskiego (Kluczewsko, Łopuszno, 
Małogoszcz, Słupia Konecka, Włoszczowa) i 1 gminą  z województwa łódzkiego (Przedbórz). 

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Krasocin na tle powiatu włoszczowskiego 
źródło: opracowanie własne na podstawie www.pkw.goy.pl  

W skład gminy Krasocin wlicza się  26 sołectw (Borowiec, Brygidów, Bukowa, Chotów, Cieśle, Czostków, 
Dąbrówka, Gruszczyn, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś, Krasocin, Lipie, Ludynia, Mieczyn, Nowy Dwór, 
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Oleszno, Ostrów, Skorków, Stojewsko, Sułków, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Zabrody), w 
obrębie których funkcjonuje 41 miejscowości. 

Główną  drogą  przechodzącą  przez teren gminy Krasocin jest droga wojewódzka nr 786 relacji Częstochowa-  Św. 
Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Lopuszno - Kielce, której długości trasy na terenie gminy wynosi 15 km. Stan 
techniczny dróg na terenie gminy Krasocin oceniany jest jako średni. 

Przez obszar gminy przebiegają  dwie linie kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa (2- torowa o długości linii 
na terenie gminy 9,800 km) oraz linia relacji Kielce- Częstochowa (2-torowa o długości linii w granicach 
administracyjnych gminy 11,688 km). Dostępność  transportu kolejowego istnieje ze stacji zlokalizowanych w 
Bukowej, Czostkowie i Ludyni. 

Gmina Krasocin jest gminą  wiejską, w dominującym stopniu rolniczą. Użytki rolne stanowią  72,5 %. Lasy i grunty 
leśne stanowią  21,41%. Gmina charakteryzuje się  przewagą  gleb zaliczanych do słabych, wymagających 
nawożenia organicznego, wapnowania, o niskiej zasobności w składniki pokarmowe. Pofałdowana budowa terenu, 
wysokie zakwaszenie gleb, a także stosowanie nawozów o silnym działaniu sprawiają, że gmina posiada bardzo 
niekorzystne warunki do rozwoju produkcji rolniczej. Na terenie gminy przeważają  uprawy zbożowe, głównie 
żyta, pszenicy i owsa, a także produkcja warzyw (głównie ziemniaki) oraz roślin przemysłowych. 

Część  granic gminy ma charakter naturalny: zachodnią  i północną  granicę  wyznaczają  rzeki Czarna i Czarna 
Struga zwana Felisówką, a także skraj lasów. Większe kompleksy leśne porastają  głównie tereny północnej i 
zachodniej części gminy. Można tu spotkać  bory suche, wilgotne, bagienne i mieszane, z przewagą  siedlisk 
wilgotnych. Na pozostałym terenie lasy rozrzucone są  wśród pól i łąk. Wysoki wskaźnik sprzyja rozwojowi 
przemysłu drzewnego i daje dobre warunki do produkcji biomasy. 

Gmina Krasocin na koniec 2020 roku liczyła 10 634 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią  kobiety, a 50,5% 
mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 1,9%. 

Dane z GUS wskazuję, iż  Gmina Krasocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu -0,57 na 1000 mieszkańców gminy Krasocin. 

W 2020 roku zarejestrowano 73 zameldowań  w ruchu wewnętrznym oraz 113 wymeldowań, w wyniku czego 
saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Krasocin -40. W tym samym roku 5 osób zameldowało się  z 
zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań  za granicę  - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1. 
61,0% mieszkańców gminy Krasocin jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% 
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

W gminie Krasocin w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 109 podmiotów gospodarki 
narodowej, z czego 960 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą. W tymże roku 
zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 
najwięcej (121) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (55) w roku 2009. W tym samym okresie 
najwięcej (119) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (50) podmiotów 
wyrejestrowano natomiast w 2020 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających 
osobowość  prawną  w gminie Krasocin najwięcej (5 1) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod 
kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 080) jest mikro-przedsiębiorstw, 
zatrudniających O - 9 pracowników. 

1,9% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako 
przemysł  i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 52,4% (581) podmiotów, a 45,7% (507) podmiotów 
w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność  
gospodarczą  w gminie Krasocin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są  Przetwórstwo 
przemysłowe (29.5%) oraz Budownictwo (25.8%). 

4.1.2. Hydrografia i hydrologia 

Wody powierzchniowe 

Prawie cały obszar gminy Krasocin, za wyjątkiem południowo - wschodniego krańca należącego do zlewni Nidy, 
położony jest w obrębie zlewni Pilicy. Prawie cały obszar odwadniany jest przez rzekę  Czarną  będącą  praw 
obrzeżnym dopływem Pilicy. Największymi jej dopływami są: Nowa Czarna oraz Biała z Czarną  Strugą. Rzeka 
Czarna płynie w północnej i północno - zachodniej części gminy, tworząc jej naturalną  granicę  w rejonie wsi 
Zeleźnica, gdzie przebija się  przełomem w kierunku południowym przez Pasmo Przedborsko - Małogoskie, by 
następnie skręcić  na zachód. Północna i północno - wschodnia część  gminy wraz z Pasmem Przedborsko - 
Małogoskim odwadniana jest przez Nową  Czarną, płynącą  w kierunku północno - zachodnim. Wzdłuż  Pasma 
Przedborsko - Małogoskiego, po jego południowo - zachodniej stronie, w kierunku północno-zachodnim, płynie 
ciek Czostkówka wypływający w okolicach Czostkowa. Wykorzystuje on głęboko wcięte obniżenie między 
Pasmem Przedborsko - Małogoskim a Garbem Kozłowskim. W okolicy wsi Borowiec występuje zjawisko 
bifurkacji - część  rzeki Czostkówki płynie na zachód - od tego miejsca ciek ten nazywa się  Chotówką, a pozostała 
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część  wód odpływa ku północy doliną  przełomową  koło Rogalowa, przedostając się  na północno - wschodnią  
stronę  Pasma Przedborsko - Małogoskiego i łączy się  z Nową  Czarną. Ciek Chotówka łączy się  z rzeką  Białą  w 
rejonie Chotowa. Południowo - zachodnia część  gminy odwadniana jest przez Czarną  Strugę, stanowiącą  
lewobrzeżny dopływ Białej. Częściowo tworzy ona naturalną  granicę  w południowej i zachodniej części gminy. 

Natomiast doliny po południowo - zachodniej stronie Pasma Przedborsko-Małogoskiego są  przeważnie wąskie, 
jedynie dolina Białej w okolicy Chotowa jest szersza. Wykorzystano ją  do założenia licznych stawów 
hodowlanych w naturalnych obniżeniach terenu zalewanych wodami (m.in. Jezioro Duże i Małe, Jezioro 
Małkowiec, Staw Zawada Górna i Dolna oraz stawy Wodyniec, Kuźnica Stara i Kuźnica Nowa). Ponadto mniejsze 
stawy występują  w okolicach Ludyni oparte o Czarną  Strugę  oraz w okolicach Czostkowa i Oleszna. 

Rysunek 2 Zlewnie Pilicy i Nidy w rejonie Gminy Krasocin 
Źródło: http:/tgeoportal.kzgw.goy.pl  

Zasoby wód powierzchniowych gminy uzupełniają: zbiorniki wodne, stawy rybne, cieki, kanały i rowy. W ramach 
dużej retencji (powyżej 5 mln m3) Gmina Krasocin nie posiada żadnego zbiornika. Pozostałe zbiorniki wodne 
tworzą  tzw. małą  retencję  wód w tym: 

Tabela 3 Zbiorniki retencyjne na terenie Gminy Krasocin 
Nazwa 

obiektulmiejs 
cowość  

Gmina 
Ciek 

Zasilający 
zlewnia III 

Warunki 
topograficzne 

Objętość  
użyteczna 
[tys. m3] 

Pow. 
Zalewu [ha] 

Funkcje 
użytkowe 

Kuźnica Krasocin Białka Krasocka 
km 7+ 740 

Zbiornik na 
stawach dla 

pokrycia deficytu 
stawów 

.2 7.8 
Retencja i 

hodowla ryb 

Sutków Krasocin Ciek od Sułkowa 5,0 0,5 
Retencja wody 

w lesie 
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Ludynia Krasocin Źródła 5,0 0,51 Zbiornik 
pożarowy 

Zimna 
Woda-Nowy 

Dwór 
Krasocin Źródła 5,0 0,5 Zbiornik 

pożarowy  

Krasocin Krasocin Białka Krasocka 5,0 0,5 Zbiornik 
pożarowy 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2019 z perspektywa do roku 2023 

Oprócz zbiorników retencyjnych na obszarze Gminy znajdują  się  także 5 stawów rybnych, 3 prowadzone przez 
Gospodarstwo Rybackie s.c. w Rudzie Malenieckiej i zlokalizowane są  w miejscowościach Kuźnica, Murowaniec 
(obiekt stawowy w Chotowie), Wola Swidzińska. Pojemność  stawów to 1430 tys. m3. Ponadto pozostałe 2 stawy 
prowadzone są  przez osoby fizyczne w miejscowościach Borowiec i Ludynia i mają  pojemność  176 tys. m3. 

Wody podziemne 

W granicach obszaru gminy Krasocin występuje kilka użytkowych poziomów wodonośnych - piętro 
czwartorzędowe, kredowe i górnojurajskie (por. Herman 2002; Trzepla i in. 2006). 

Piętro czwartorzędowe lokalnie dzieli się  na 2 poziomy wodonośne. Poziom wyższy tworzą  piaski 
wodnolodowcowe i rzeczne o miąższości do 20 m, leżące na mułkach, glinach lub zwietrzelinach skał  podłoża. 
Głębokość  swobodnego zwierciadła wód gruntowych waha się  w granicach do kilku metrów i ulega zmianom w 
zależności od pory roku i wielkości opadów. Bardziej stabilne są  wody poziomu niższego występującego w 
piaskach i piaskach ze żwirami (o niewielkiej miąższości) będących pod przykryciem glin zwałowych. 
Stwierdzono je w studniach kopanych w okolicach Skorkowa, Mieczyna, Sułkowa. Zwierciadło wody jest w tym 
przypadku często napięte, a po ustabilizowaniu się  nie wykazuje większych wahań  (Szajn 1984). 

Wody podziemne piętra kredowego występują  w południowo-zachodniej części obszaru gminy w obrębie niecki 
miechowskiej. Można wyróżnić  tutaj dwa poziomy wodonośne. Pierwszy, związany z piaszczysto-piaskowcowo-
zlepieńcowatymi utworami albu i cenomanu, drugi, związany ze spękanymi marglami, opokami, wapieniami i 
gezami turonu, koniaku, santonu, kampanu i mastrychtu. Zasadnicze znaczenie ma poziom występujący w 
utworach marglisto-wapiennych. Zwierciadło wody ma zazwyczaj charakter swobodny lub znajduje sie pod 
niewielkim naporem, a głębokość  jego występowania zależy od morfologii terenu i wynosi od 7 do 47 m. Krążenie 
wody w utworach kredowych odbywa sie poprzez sieć  spękań  i szczelin. Wody podziemne piętra górnojurajskiego 
związane są  z utworami węglanowymi oksfordu i kimerydu i mają  charakter szczelinowo-krasowy. Ich 
zwierciadło znajduje się  na głębokości 7-46 m. Na terenach bardziej wyniesionych zwierciadło wód podziemnych 
znajduje sie miejscami na 50 m. 

Około 65% terenu gminy to obszary występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. Są  to dwa 
zbiorniki górnokredowe: GZWP 408 - niecka miechowska NW i GZWP 409 - niecka miechowska SE oraz jeden 
górnojurajski GZWP 416 - Małogoszcz. 

4.1.3. Budowa geologiczna i warunki glebowe 

W poszczególnych formacjach skalnych zostały udokumentowane lub są  eksploatowane następujące kopaliny: 

• wapienie i margle rozprzestrzenione na terenie gminy, udokumentowane w następujących złożach: 
- 	złoże „Bukowa" eksploatowane przez zakład przemysłu wapienniczego Lhoist Bukowa Sp. z 

o.o. w Bukowej wydobywanie wapieni jurajskich. 
- 	złoże wapieni „Krasocin" o powierzchni 269,45 ha, 
- 	złoże wapieni „Krasocin 1" o powierzchni 7,08 ha, 
- 	złoże wapieni jurajskich „Stojewsko" KD1225 1 kamienie drogowe i budowlane, o powierzchni 

9,79 ha, 
- złoża wapieni „Mieczyn" w rejonie Huty Starej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa, 

zaprzestano eksploatacji ze względu na niekorzystne warunki hydrogeologiczne, 
- złoża wapieni w rejonie Oleszna, którego zasoby szacunkowe dla potrzeb budownictwa i 

drogownictwa wynoszą  kilkanaście tysięcy ton (złoże nie eksploatowane), 
- 	złoża wapieni w rejonie Woli Świdzińskiej dla przemysłu cementowego (z uwagi na zabudowę  

wsi złoże nie eksploatowane), 
- 	złoża wapieni w rejonie wsi Występy (złoże nieczynne), 

• ziemia krzemionkowa 
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- 	złoże pod nazwą  „Dąbrówka - pole 1", wyrobisko zrekultywowano, 
- 	złoże „Dąbrów ka - pole II, obecnie nie eksploatowane, 

piaski różnego pochodzenia zalegające na znacznym obszarze Gminy, charakteryzujące się  dobrą  
jakością  dla potrzeb budownictwa i drogownictwa, które zostały udokumentowane w następujących 
złożach: 

- złoże piasków „Ludynia", 3 pola, niegdyś  eksploatowane przez Zakład Produkcji Silikatów 
„Ludynia" w Czostkowie, obecnie nie eksploatowane, 

- 	złoże piasków „Ludynia - Tory", obejmujące 1 pole, 
- 	złoże piasków „Wojciechów" o powierzchni 109 ha, w całości porośnięte lasem, co ogranicza 

możliwość  eksploatacji piasku, 
- złoże piasków „Czostków" obejmujące 4 pola, z czego 3 znajdują  się  na terenie Gminy o 

udokumentowanych i zatwierdzonych zasobach bilansowych, gdzie aktualnie wydobycie 
kopalin odbywa się  wyłącznie z pola B, planuje się  podjęcie eksploatacji pola A. 

- złoże piasków „Oleszno" złoże w całości zawodnione i do chwili obecnej nie eksploatowane 
(piaski rozpoznano pod kątem przydatności dla budownictwa ogólnego). 

Ponad to, na terenie gminy występują  złoża wymagające dalszego udokumentowania (określenia granic zalegania, 
przydatności i wielkości zasoby) zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj: 

• wstępnie rozpoznane złoża piasków zalegające w rejonie: 
- Oleszna, 
- Chotowa, złoże nieudokumentowane na skalę  przemysłową, z uwagi na jego obecne 

zagospodarowanie (obszar leśny), 
- Ludyni, złoże niezagospodarowane (piaski rozpoznano pod kątem przydatności dla potrzeb 

przemysłu odlew niczego); 
• perspektywiczne złoża torfów znacznie wykraczające poza granice gminy Krasocin - torfowiska niskie 

budowane przez torfy trzcinowe i turzycowe o słabej wartości opałowej, aktualnie nie eksploatowane, 
udokumentowane w rejonach tj.: 

- Oleszna, 
- Lipiej Góry, 
- Gnieździsk, 
- 	Doliny Czarnej Strugi. 

• gliny, o niedużych zasobach i przydatności dla potrzeb ceramiki budowlanej niebudzące zainteresowania 
tego przemysłu, wstępnie rozpoznane w rejonie: 

- 	Nowego Dworu, 
- Krasocina, 
- Sułkowa. 

Gmina Krasocin według regionalizacji przyrodniczo - rolniczej województwa położona jest na pograniczu dwóch 
regionów glebowo - rolniczych: Włoszczowskiego i Konecko - Łopuszniańskiego, które charakteryzują  się  
wysoką  lesistością  i przewagą  mało korzystnych dla rolnictwa warunków przyrodniczych. 

Pod względem genetycznym gleby tego regionu są  mało zróżnicowane, bowiem w zdecydowanej większości 
wytworzone zostały z utworów piaszczystych pochodzenia wodnolodowcowego (gleby brunatne wyługowano i 
kwaśne) stanowiąc ponad 55 % użytków rolnych. 

Dużą  rolę  na terenie Gminy odgrywają  gleby rędzinowe (rędziny brunatne, czarnoziemne i początkowego stadium 
rozwoju), wytworzone z jurajskich i kredowych osadów węglanowych, których wyznacznikiem są  wyniesienia w 
centralnej i południowej części gminy. Na północ od wyniesienia Pasma Przedborsko - Małogoskiego dominują  
gleby piaszczyste i organiczne zalegające w obrębie dolin rzecznych. 

Gleby organiczne reprezentowane są  głów nie przez gleby murszowe i torfowe, przy czym ten typ gleb wytworzył  
się  w dolinach rzecznych pod w pływem obniżania się  poziomu wody gruntowej. 

Na obszarze gminy Krasocin zdecydowanie dominują  gleby o niskiej wartości przyrodniczej i użytkowej, których 
średni wskaźnik bonitacji użytków rolnych wynosi 0,73 pkt., podczas gdy analogiczny wskaźnik dla województwa 
kształtuje się  na poziomie 0,97 pkt. 

Na obszarze gminy gleby nie podlegają  erozji wodnej w stopniu intensywnym, silnym i bardzo silnym, nie 
sklasyfikowano również  gleb trudnych w uprawie ze względu na położenie na stokach oraz ciężkich w uprawie z 
uwagi na zwięzłość. 

Gleby o najwyższej przydatności dla rolnictwa, podlegające jednocześnie ochronie przed zmianą  przeznaczenia 
na cele nierolnicze (III klasa bonitacyjna), koncentrują  się  w kompleksach: 2-pszennym dobrym oraz 4-żytnim 
bardzo dobrym. Na glebach kompleksu pszennego dobrego (2) możliwa jest upraw a wszystkich roślin polowych 
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zrejonizowanych w tym regionie, natomiast wysoka przydatność  rolnicza gleb kompleksu żytniego bardzo 
dobrego wymaga utrzymania wysokiej kultury rolnej. Gleby, wymienionych kompleksów, tj. 2 i 4 występują  na 
terenie gminy na niewielkiej powierzchni, w południowej i środkowej części gminy (na południowy - zachód od 
miejscowości Krasocin, na północ od Ludynii). 

Nieco gorszej jakości, ale nadal korzystne dla rozwoju rolnictwa gleby występują  w obrębie kompleksu 3 - 
pszennego wadliwego. Ochroną  są  jednak objęte wyłącznie gleby HI klasy bonitacyjnej tego kompleksu. Są  to 
gleby o potencjalnej wysokiej przydatności rolniczej, jednak są  one okresowo za suche i zawodne w plonowaniu, 
a ze względu na usytuowanie na stokach są  zagrożone erozją. Dość  rozlegly obszar gleb kompleksu pszennego 
wadliwego występuje w północno - zachodniej części gminy w rejonie Oleszna i Chotowa, ale również  w 
sąsiedztwie wspomnianych kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, tj. zwłaszcza na północ 
od Ludyni i południowy zachód od Krasocina. W pozostałej części gminy występują  gleby słabe - kompleksy 
żytnie i pastewne (5-9), z dominacją  kompleksu żytniego słabego (6) i bardzo słabego (7) pokrywających pasma 
wzniesień  w środkowej części gminy (napólnoc od miejscowości Wola Swidzińska, Swidno, Borowiec, Krasocin, 
Lipie, Gruszczyn, Czostków „ Cieśle). W sumie, obszar gleb klas V i VI, zaliczonych do tych kompleksów, 
Stanowi około 75% powierzchni gminy. 

4.1.4. Warunki przyrodniczo - krajobrazowe 

Zgodnie z przyrodniczo - leśną  regionalizacją  Polski, Gmina Krasocin położona jest w podokręgu Kurzelowskim 
(C.2.3.g), 	okręg Niecki Włoszczowskiej, Kraina Wyżyn Środkowomałopolskich, 	Dział  Wyżyn 
Południowopolskich. 
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Rysunek 3 Podział  geobotaniczny obszaru gminy Krasocin 

źródło: Matuszkiewicz J.M., 1994, 42.5. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2 500 000. 1. Krajobrazy roślinne, 2. 
Regiony geobotaniczne (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 

Gmina Krasocin położona jest w zachodniej części woj. świętokrzyskiego. Granice gminy mają  charakter 
naturalny i sztuczny. W jej zachodniej i północnej części biegną  one wzdłuż  rzek: Czarnej i Czarnej Strugi, które 
leży w zlewni Czarnej Włoszczowskiej, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są  sztuczne. Niecka 
Włoszczowska swą  budową  i ukształtowaniem przypomina misę  o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. 
W jej podłożu zalegają  mezozoiczne margle z górnej kredy. Są  one ułożone poziomo i przykryte na dużym 
obszarze pokrywą  zlodowacenia środkowo-polskiego. 
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Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą  rzeźbę  są  liczne waly wydmowe. Powstaly one pod koniec 
zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość  względna wynosi do 16 m, 
występują  w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa. 

Środkowy obszar gminy zajmuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, które przebiega z północnego zachodu na 
południowy wschód. Tworzy ono naturalną  granicę  Niecki Nidy i jest najdalej wysuniętym na zachód pasmem 
Gór Swiętokrzyskich. Wzgórza Łopuszańskie stanowią  rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-
Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. Obszar ten budują  utwory najwyższego triasu i jury. Znajdują  się  tutaj spore 
obszary leśne (bory suche, wilgotne, bagienne, mieszane), które stanowią  około 40% powierzchni gminy. 
Porastają  one przede wszystkim tereny zachodnie i północne gminy. 

Na terenie gminy Krasocin zlokalizowanych jest kilka kompleksów stawów rybnych, gdzie można spotkać  
ciekawe ptaki. Największe kompleksy są  w okolicy Chotowa, Ludyni, Ostrowa i Wojciechowa. Do 
najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym można zaliczyć: 

• Kompleks stawów Chotowskich i okoliczne podmokle łąki, 

• Stawy rybne Czerwonka, 

• Fryszerka koło Ewelinowa i okoliczne łąki, 

• Stawy rybne w okolicy Ludyni, 

• Czarna Stara w okolicy Ostrej Gorki z podmokłymi łąkami, 

• Okolice Oleszna i Czarna Włoszczowska, 

• Pasmo Przedborsko-Małogoskie w okolicy Bukowy, Lipia, Świdna z pięknymi starymi wierzbami i 
Oleszna, 

• Wielkie obszary łąk kośnych i podmokłych w dolinie Nowej Czarnej: w okolicy Brygidowa, Karolinowa, 
Wojciechowa, Mieczyna. 

Na terenie gminy Krasocin występują  następujące formy ochrony przyrody: 

• część  Przedborskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, wchodzącego w skład Zespołu 
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - obejmuje on północną  część  obszaru gminy Krasocin, 

• część  Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
• część  Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obejmuje południowo-

zachodnią  część  terenu gminy, 
• niewielką  część  Konecko-Lopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obejmuje wschodnie 

fragmenty gminy, 
• jeden leśny rezerwat przyrody Oleszno - na północ od miejscowości Oleszno, w Dolinie Czarnej, 
• pomniki przyrody —6 pojedynczych oraz 3 grupy drzew, 
• obszary Natura2000: Dolina Górnej Pilicy (PLH26001 8), Ostoja Przedborska (PLH260004). 

Tabela 4 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy Krasocin 

Podstawa prawna, oznaczenie dziennika 
urzędowego, data utworzenia 

Lokalizacja Wyszczególnienie 

Zarządzenie Nr 3/89 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 26 stycznia 1989 r, w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 
2, poz. 6. 

rośnie pomiędzy drogą  wojewódzką  a 
ul. Emila Godlewskiego w Krasocinie 

lipa drobnolistna, obwód 630 
cm, wysokość  25 in 

Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego 
z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 15, poz. 190, z 

dn.31.12.1991 r. 

przy gajówce Rudniki w Zabrodach; 
Nadleśnictwo Włoszczowa, 

Leśnictwo Zabrody, oddział  96r 

grupa drzew: 2 dęby 
szypułkowe i wiąz pospolity  

Uchwała Nr XXXIXJ335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze Oleszno - Słupia w 
otoczeniu byłej leśniczówki w 
Zabrodach; leśnictwo Oleszno, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

grupa drzew: 38 szt. dębów 
szypułkowych (Quercus 

robur) o obwodach pni od 
164 do 370 i lipa 

drobnolistna (Tilia cordata) o 
obwodzie pnia 226 cm 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 260 

cm 
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Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 430 

cm 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gmuiw 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 390 

cm 

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Gminy 
Krasocin z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. 

Woj. Święt. poz. 1338) 

przy drodze na skraju oddziału 
leśnego, leśnictwo Wola Świdzińska, 

Nadleśnictwo Włoszczowa 

dąb szypułkowy (Quercus 
robur) o obwodzie pnia 375 

cm 

Uchwała nr XXI V/218/20 
Rady Gminy Krasocin 

Z dnia 27 sierpnia w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Świet. Poz. 

3139) 

Grupa trzech drzew z gatunku dąb 
szypułkowy rośnie na terenie działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków nr 1071 w miejscowości 

Chotów, obręb 0003, na terenie 
gruntu będącego własnością  Skarbu 

Państwowego Państwa, w zarządzie Pań  
Gospodarstwa Leśnego, Lasy 

Państwowe, Nadleśnictwo 
Włoszczowa 

Grupa trzech drzew z 
gatunku dąb szypułkowy: 

1. Władysław dąb 
szypułkowy (Quercus robur) 

o obwodzie pnia 460 cm 
2. Marian dąb szypułkowy 

(Quercus (Quercus robur) o obwodzie 
355 cm 

3. Tomasz dąb szypułkowy 
(Quercus robur) o obwodzie 

pnia 435 cm 

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, dostęp lipiec 2021 r. 
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Rysunek 4 Obszary chronione w Gminie Krasocin 
źródło: www.geoserwis.gdos.goy.pl  

Teren PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO I PRZEDBORSKI OBSZAR 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU leżą  na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Położone są  
na obszarze czterech powiatów: radomszczańskiego, włoszczowskiego, koneckiego i kieleckiego. Obejmuje 
gminy: Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Żytno - powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim oraz 
gminy: Kluczewsko i Krasocin (1.721 ha pow.) - powiatu włoszczowskiego, Fałków i Słupia Konecka - powiatu 
koneckiego oraz Lopuszno - powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Południowy fragment 
Przedborza wchodzi w granice Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Do największych jednostek osadniczych w granicach Parku i POCHK należą: miasto Przedbórz, wsie Oleszno i 
Góry Mokre. Pozostałe jednostki sieci osadniczej to niewielkie miejscowości, z zabudową  ciągnącą  się  wzdłuż  
dróg, bądź  zabudową  rozproszoną  wśród pól. 

Na terenie Parku i Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują  się  bogate i dobrze wykształcone 
zbiorowiska szaty roślinnej: torfowiskowe, szuwarowe, wodne, murawy kserotermiczne itp. Występują  tutaj liczne 
stanowiska gatunków chronionych, a także zagrożonych wyginięciem, znajdujących się  na czerwonej liście roślin 
zagrożonych w Polsce. W zakresie fauny występują  miejsca lęgowe i ostoje gatunków chronionych, gatunków 
ginących i zagrożonych wyginięciem, rzadkich i bardzo rzadkich. Między innymi występuje stanowisko lęgowe 
bociana czarnego i orla bielika - gatunków zagrożonych w skali Europy. Na terenie Parku występują  też  bardzo 
cenne obiekty przyrody nieożywionej. 
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KONECKO - LOPUSZNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (K-LOChK) o powierzchni 
98359 ha, położony na obszarach gmin: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków oraz części obszarów gmin: 
Bliżyn, Końskie, Krasocin, Małogoszcz, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka, Piekoszów, Strawczyn, Stąporków. 

Prawie 50% powierzchni terenu zajmują  duże kompleksy leśne o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi 
drzewostanami z przewagą  jodły i sosny z domieszką  dębu, świerka, buku i grabu (Lasy Koneckie, Lasy 
Radoszyckie). W północno-wschodniej i północnej części obszaru występują  siedliska borowe. Na szczytach 
wydm i luźnych piaskach rosną  suche sosnowe bory chrobotkowe. W dolinach rzek występują  łęgi z jesionami i 
olszą. W południowej części obszaru lasy są  bardziej rozczłonkowane i rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i 
torfowiskami. 

W środkowej i południowej części OChK występują  łąki wilgotne oraz duże obszary torfowisk niskich, a także 
przejściowych. Rosną  tu m.in. wielosił  błękitny, pełnik europejski, zawilec wielkokwiatowy, gęsiówka 
szorstkowłosista, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczelyko. 

Bogata jest fauna, reprezentowana przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie). Wśród ptaków można spotkać  
bociana czarnego i łabędzia niemego. 

WŁOSZCZOWSKO-JĘDRZEJOWSKi OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (W-JOChK) 
położony jest w zachodniej i centralnej części województwa na pograniczu z województwem łódzkim. Zajmuje 
on powierzchnię  69 090 ha i obejmuje gminę  Oksa oraz części gmin: Krasocin, Włoszczowa, Małogoszcz, 
Nagłowice, Sobków, Jędrzejów, Imielno i Kije. 

Flora W-JOChK jest zróżnicowana. W części północno-zachodniej w okolicach Kurzelowa i Włoszczowy na 
terenach zabagnionych i w bezodpływowych dolinach między wydmami rozwinął  się  kompleks torfowisk 
wysokich i przejściowych. Na obrzeżach występują  olsy i bory bagienne. Na szczytach wydm rosną  wilgotne i 
świeże chrobotkowe bory sosnowe z udziałem takich rzadkich i prawnie chronionych roślin jak: pomocnik 
baldaszkowaty, kokoryczka wonna, zawilec wielkokwiatowy, sasanka łąkowa i widłak goździsty. Miejsca bardziej 
wilgotne porastają  wilgotne i bagienne bory. Osobliwością  florystyczną  jest tutaj stanowisko rzadkiej i chronionej 
paproci - długosza królewskiego. 

W dolinie Białej Nidy szata roślinna jest równie bogata. Związane jest to z dużym zróżnicowaniem 
morfologicznym i edaficznym siedlisk. Żyzne i bogate florystycznie lasy liściaste łęgu jesionowo-olszowego, 
wilgotne grądy oraz bagienne i wilgotne zespoły borów sosnowych występują  w dolinach rzek. W runie tych 
zbiorowisk spotkać  można rośliny rzadkie i prawnie chronione takie jak: wawrzynek wilczelyko, zawilec 
jaskrowaty, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, lepiężnik biały, ciemiężnica zielona, długosz królewski oraz 
lilia złotogłów. W rezerwacie florystycznym Gaj występuje stanowisko obuwika pospolitego. 
Charakterystycznym elementem szaty roślinnej są  torfowiska wysokie na wododziałach oraz torfowiska niskie i 
przejściowe. Zbiorowiska leśne, torfowiskowe, wodne i szuwarowe oraz łąkowe stanowią  całość  o dużych 
wartościach wodoochronych i klimatycznych. Roślinność  szuwarowo-bagienna, liczne stawy tworzą  biotopy dla 
ptaków wodno-bagiennych. 

PRZEDBORSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU. W województwie świętokrzyskim 
Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu (PrzOChK), położony na terenie otuliny Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego, zwany dalej „Obszarem", zajmuje powierzchnię  13 044 ha, w skład którego wchodzą  części 
obszarów gmin: Kluczewsko (7 456  ha), Krasocin (1 515 ha), Fałków (1 637 ha), Słupia (1 741 ha) i Łopuszno 
(695 ha). Plan ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego zmienił  otulinę  PPK w Przedborski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Nadanie otulinie rangi obszaru chronionego krajobrazu podnosi status ochronny tego 
terenu oraz precyzuje zakres ochrony przewidziany w ustawie. Z założenia POChK ma pełnić  rolę  bufora wobec 
ewentualnych niekorzystnych czynników mogących niekorzystnie wpływać  na teren Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego. Obszar ten wyróżnia się  urozmaiconym krajobrazem z wieloma cennymi stanowiskami 
występowania chronionych roślin i zwierząt. Obejmuje swym zasięgiem doliny rzek Pilicy oraz Czarnej 
Włoszczowskiej, a także fragmenty Wzniesień  Opoczyńskich i Łopuszańskich. W 2006 roku powołano na tym 
obszarze rezerwat przyrody „Ewelinów" na terenach leśnych Nadleśnictwie Włoszczowa. Teren Przedborskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu to teren przeznaczony do rozwoju wielu form rekreacji. Ze względu na bliskość  
PPK stanowi on dobre miejsce na usytuowanie bazy noclegowej i turystyki pobytowej. 

REZERWAT PRZYRODY OLESZNO - florystyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Zabrody o 
powierzchni 31,43 ha został  utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i 
jesiona wyniosłego. W roku 2006 został  powiększony do 262,73 ha. Ponadto celem ochrony rezerwatowej jest 
zachowanie gatunków roślin zagrożonych i chronionych np. wawrzynek wilczelyko (Daphne mezereum), 
kokoryczka okółkowa (Polygonatum yerticillatum), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), cis pospolity 
(Taxus baccata).Poza unikatową  florą  stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ptaków chronionych np. 
bociana czarnego (Ciconia nigra),orlika krzykliwego (Aquila pomarina).Przedmiotem ochrony jest ekosystem 
leśny, miejscami stale potopiony, o urozmaiconej i bogatej roślinności, stosunkowo mało zniekształconej 
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gospodarka leśną. Występują  tu bogate zespoly siedlisk mokrych i wilgotnych z udziałem siedlisk grądu niskiego, 
olsu i olsu jesionowego. 

OSTOJA PRZEDBORSKA (SOO) - w gminie Krasocin obszar o powierzchni 1964,28 ha. Ostoja na terenie 
gminy obejmuje fragment Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz Konecko - Lopuszniańskiego OChK. 
Zachodnia część  ostoi stanowi zbocze Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a sieć  rzeczną  tworzą  dopływy Czarnej 
Włoszczowskiej z rozległymi kompleksami podmokłych łąk. W gminie Krasocin w obrębie Oleszno znajduje się  
największy na Wyżynie Małopolskiej płat lasów jesionowo-olszowych. Obszar ostoi cechuje się  bardzo wysoką  
bioróżnorodnością, chroni duże bogactwo flory i fauny. Na szczególną  uwagę  zasługują  gatunki charakterystyczne 
dla siedlisk wilgotnych. Największym zagrożeniem dla tego obszaru są: zachwianie stosunków wodnych, 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych, pozyskiwanie drewna. 

Ostoja DOLINA GÓRNEJ PILICY (SOO) położona jest w Krainie Świętokrzyskiej, w okręgu: Włoszczowsko-
Jędrzejowskim. Flora ma tu charakter przejściowy. Występują  w niej duże, w większości naturalne kompleksy 
leśne (grądy, lasy mieszane świeże i wilgotne oraz w dolinach rzecznych lasy łęgowe i olsy). Meandrująca rzeka 
Pilica, której towarzyszą  liczne starorzecza, tworzy malowniczą  dolinę. Wzdłuż  koryta ciągną  się  gęste zarośla 
wierzbowe, oraz lasy nadrzeczne, o silnie zróżnicowanych drzewostanach, którym towarzyszą  podmokłe łąki, 
charakteryzujące się  dużą  różnorodnością  biologiczną, bogactwem fauny i flory, zwłaszcza gatunków związanych 
z siedliskami wilgotnymi. Często występują  tu bagna i torfowiska. Ich powierzchnia systematycznie się  kurczy w 
wyniku naturalnych zmian sukcesyjnych oraz zabiegów melioracyjnych. 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Krasocin wynosi 8645,5 ha, w tym: 

• lasy publiczne ogółem 5536,12  ha, 
- 	lasy publiczne Skarbu Państwa 5517,5 ha 

y" 	lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 546O,l ha, 
• lasy prywatne ogółem 3109,44  ha. 

2 dane z Banku Danych Lokalnych, GUS, 2020 

3 pismo z Nadleśnictwa „ś"widnica 
4 sprawozdanie o lasach p,ywatnych L-03 za 20120 r. 
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Rysunek 5 Lasy w zarządzie Lasów Państwowych: Nadleśnictwo Włoszczowa oraz Kielce 
źródło: opracowanie własne na podstawie www.lasy.goy.pllmapa 

Na terenie Gminy lasami administrują  dwa nadleśnictwa: Włoszczowa, Kielce należące do Regionalnych Lasów 
Państwowych w Radomiu (łącznie 5432,2 ha). 
Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Włoszczowa gospodaruje lasami na obszarze 4797 ha 
należącym do gminy Krasocin. Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w 
drzewostanach nadleśnictwa są  sosna - 83,23% i olsza - 10,85%. Pozostałe gatunki tj. Brz, Db, Jś, Św, Jd, Md, 
Bk, Os, Gb, Ak stanowią  niecałe 6%. Decydują  one o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają  
znaczenia gospodarczego. W Nadleśnictwie Włoszczowa przeważają  drzewostany jednogatunkowe, czego 
przyczyną  jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w przeszłości, a także struktura siedlisk. Pochodzenie 
drzewostanów 

• sztuczne - 12576,50 ha (92,05 %)„ 
• naturalne - 866,36 ha (6,34 %)„ 
• odroślowe-220,17 ha (1,61 %). 

Podział  lasów według pełnionych funkcji: 

• Rezerwaty,, Oleszno" - 30,65 ha, „Lugi"- 68,72 ha 
• Lasy ochronne - 6742,44h, 
• Lasy gospodarcze - 7037,69 ha. 

Według podziału administracyjnego Nadleśnictwo Kielce gospodaruje lasami na obszarze 635,42 ha należącym 
do gminy Krasocin. Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach 
nadleśnictwa są  sosna - 71,11% i jodła - 16,14%. Pozostałe gatunki tj. Brz, Db, Jś, Św, Jd, Md, Bk, Os, Gb, Ak 
stanowią  niecałe 11%. Pochodzenie drzewostanów: 

• naturalne 3 5 67, 10 ha 22,6%, 
• sztuczne 12 15 5, 10 ha 76,9%, 
• odroślowe 19,90 ha 0,1%. 

Lasy wg funkcji: 

• rezerwaty 386,55 ha 2,4%, 
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• lasy ochronne 12 701,52 ha 80,0%, 
• lasy gospodarcze 2 796,66 ha 17,6%. 

Ponadto w Nadleśnictwie Kielce położony jest Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska. Znajduje 
się  w całości na terenie woj. świętokrzyskiego i zajmuje pokaźny obszar dawnej Puszczy Swiętokrzyskiej. 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna zalicza obszar LKP do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów: Łysogórskiego 
i Puszczy Swiętokrzyskiej. LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające 
Swiętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i 
bukowych z domieszką  jawora, graba i modrzewia. Specyfiką  gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne 
odnawianie się  lasu, zwłaszcza jodły. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną  
mozaikowatość  gleb, co wplywa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów 
mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły, tj. 
Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy. 

Najcenniejsze przyrodniczo obszary województwa świętokrzyskiego odznaczające się  największą  
bioróżnorodnością  pełnią  funkcję  węzłów ekologicznych o randze międzynarodowej i krajowej. Węzły 
ekologiczne o randze międzynarodowej na terenie gminy Krasocin to: 

• obszar świętokrzyski (znaczna część  Gór Świętokrzyskich), 

Węzły ekologiczne o randze krajowej to: 

• obszar przedborski (najwartościowsze fragmenty Wyżyny Przedborskiej), 

Węzły ekologiczne połączone są  korytarzami ekologicznymi, które zapewniają  łączność  i pozwalają  na 
rozprzestrzenianie się  gatunków pomiędzy węzłami. Na terenie województwa świętokrzyskiego występuje jeden 
główny korytarz ekologiczny Południowo-Centralny, który łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą  
Sandomierską  i Świętokrzyską, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, 
następnie łączy się  z Lasami Lublinieckimi i Borami Stobrawskimi oraz biegnie do Lasów Milickich, Doliny 
Baryczy i Borów Dolnośląskich. 

5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM 

5.1. Ochrona przyrody 

Najważniejszym problemem ochrony przyrody jest obecnie degradacja siedlisk naturalnych i półnaturalnych, która 
częściowo może być  spowodowana prognozowanym ocieplaniem się  klimatu, np.: migracje gatunków (w tym 
obcych inwazyjnych), wysychanie i ograniczenie powierzchni terenów wodno-błotnych, wzrastająca liczba 
zjawisk ekstremalnych - powodzi i susz, zmiany reżimu hydrologicznego wpływające na okres wegetacyjny. W 
adaptacji do zmian klimatu szczególnie istotne mogą  okazać  się  funkcje regulacyjne ekosystemów, głównie 
amortyzacja ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także regulacja mikroklimatu (np. przez tereny leśne, 
zadrzewienia śródpolne, zieleń  na terenach zabudowanych), regulacja przepływów wód i zwiększanie naturalnej 
retencji (ekosystemy podmokłe i związane z dolinami rzecznymi), zapobieganie erozji, a także kontrola patogenów 
i szkodników. Działania ukierunkowane na przywracanie lub utrzymanie właściwego stanu siedlisk (w 
szczególności wodno-błotnych) oraz gatunków, wspierają  procesy adaptacyjne do zmian klimatu, ponieważ  
ekosystemy stają  się  odporniejsze na zmiany. Stan siedlisk przyrodniczych wplywa także bezpośrednio na poziom 
różnorodności biologicznej. W celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach 
chronionych, konieczne jest opracowanie planów ochrony i planów zadań  ochronnych, których wdrożenie jest 
podstawą  do prowadzenia celowych i efektywnych działań  w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi. W 
dokumentach planistycznych powinien być  również  uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich 
działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk. Ochrona siedlisk i 
gatunków poza obszarami chronionymi jest znacznie trudniejsza, a najważniejszym narzędziem w tym przypadku 
jest przemyślana gospodarka przestrzenna. Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony korytarzy 
ekologicznych, których właściwe funkcjonowanie stanowi podstawę  zachowania spójności ekologicznej 
województwa oraz właściwego stanu obszarów przyrodniczo cennych. Istotną  kwestią  wpływającą  na potencjał  
regionu jest również  ochrona walorów krajobrazowych. Ich degradacja w głównej mierze spowodowana jest 
wieloma niedociągnięciami z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

5.2. Powietrze atmosferyczne 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 
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• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 
najmniej na tych poziomach; 

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są  one 
dotrzymane; 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

Na stan powietrza w gminie Krasocin mają  wpływ następujące czynniki: 

• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł  punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja, 
• emisja ze środków transportu i komunikacji, 
• emisja niezorganizowana. 

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń  powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących 
z procesów spalania paliw stalych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych. W kolejnych 
podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się  na terenie gminy i określono ich wpływ na stan 
powietrza atmosferycznego. 

Podstawową  masę  zanieczyszczeń  odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej 
uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych 
ilościach emitowane są  również  chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Wraz z pyłem emitowane są  również  metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną  z bardziej znaczących substancji 
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność  wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się  
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył  drobny poniżej 10 mikrometrów (PM1O). Ta druga frakcja jest 
szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż  jej cząstki są  już  zbyt małe, by mogły zostać  zatrzymane 
w naturalnym procesie filtracji oddechowej. 

Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą  
dostawać  się  substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany. 

O wystąpieniu zanieczyszczeń  powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie zanieczyszczeń  
powietrza w znacznym stopniu decydują  występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń  
zanieczyszczeń  są  głównie efektem przemieszczania, transfonnacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie 
zanieczyszczeń  zależy również  od pory roku. I tak: 

• sezon zimowy, charakteryzuje się  zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską  
emisję, 

• sezon letni, charakteryzuje się  zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne 
powstałe w reakcjach fotochemicznych. 

Ocenę  stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z opracowania 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kielcach pt. „Ocena jakości powietrza w województwie 
świętokrzyskim w 2018 roku". 
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Rysunek 6 Stacje pomiarowe na terenie stref województwa świętokrzyskiego, wykorzystane w ocenie za 2018 r. 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2018 roku 

Ocenę  jakości powietrza wykonano dla obszaru stref. Zgodnie z rozporz07eniem Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się  oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914), w 
przypadku województwa świętokrzyskiego są  to: 

• strefa PL260 1 miasto Kielce, 
• PL2602 strefa świętokrzyska (do której należy obszar gminy Krasocin) 

Podstawę  klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowiły: 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• poziom docelowy, 
• poziom celu długoterminowego, 

określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 

Ocenę  przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych: 

• ze względu na ochronę  zdrowia ludzi - dla wszystkich stref, 
• ze względu na ochronę  roślin - dla strefy świętokrzyskiej. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, 
arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył  PM1 0, pył  PM2,5, ozon 03, tlenek węgla CO. W ocenie 
pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NO, ozon 03. 

W wyniku oceny każdej strefie przypisano klasę  dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę  
zdrowia ludzi i ze względu na ochronę  roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłączone są  strefy: 
aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy zaliczono: 

• do klasy A —jeżeli stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, 

• do klasy C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń  na terenie strefy przekroczyły poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe. 

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość  powietrza na terenie całej strefy nie 
spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności pro-wadzenia 
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intensywnych działań  na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę  
podjęcia odpowiednich działań  w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) 
i dla określonych zanieczyszczeń  - włączając konieczność  opracowania programu ochrony powietrza - POP, o ile 
program taki nie został  opracowany wcześniej dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 

Dwutlenki siarki SOi 
W strefie świętokrzyskiej na stanowisku pomiarowym w Małogoszczy dotrzymane były normy dla S02. 
Maksymalne stężenia 1-godzinne wynosiły: w Małogoszczy 63 jig/m3, co stanowi 18% normy. Maksymalne 
stężenia 24-godzinne wynosiły: w Małogoszczy 28 ig/m3, co stanowi 20% obowiązującego poziomu 
dopuszczalnego. Strefa świętokrzyska otrzymała klasę  A. 

W 2020 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego S02  określonego dla stężeń  l-godzinnych i 24-godzinnych. Takich przekroczeń  nie odnotowano 
również  w latach wcześniejszych. Analiza maksymalnych stężeń  dobowych i l-godzinnych S02 od 2010 roku 
wskazują  na stopniowe obniżanie się  poziomu zanieczyszczenia w powietrzu. Trend spadkowy nie jest jednak 
jednoznaczny i w pewnym stopniu zależy od warunków atmosferycznych, gdyż  wyższe stężenia S02  
odnotowywane są  w okresie zimowym. 

Dwutlenek azotu NO2 
Dla strefy świętokrzyskiej ustalono klasę  A z uwagi na nie występowanie, ponad dozwoloną  ilość, przekroczeń  
wartości kryterialnych określonych dla stężeń  l-godzinnych jak również  nie przekraczanie norm obowiązujących 
dla stężeń  średnich rocznych. Na podstawie pomiarów możliwość  oceny zarówno stężeń  1-godzinnych jak i 
średnich rocznych występowała w odniesieniu do wykonujących badania ciągłe i prowadzących automatyczny 
rejestr danych w Nowinach. 

W strefie świętokrzyskiej na wszystkich stanowiskach dotrzymane były normy dla NO2. Maksymalne stężenia 1 - 
godzinne wynosiły: w Małogoszczy 114 tg/m3, co stanowi 28% normy. Stężenia średnioroczne wynosiły 
natomiast: w Małogoszczy 19 jig/m3, co stanowi odpowiednio 48% obowiązującego poziomu dopuszczalnego. 

W 2018 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego NO2  określonego dla stężeń  1-godzinnych i średnich rocznych. Takich przekroczeń  nie 
odnotowano również  w latach wcześniejszych. Zestawienia maksymalnych stężeń  1-godzinnych NO2  oraz 
średnich rocznych od 2010 roku wskazują  na utrzymywanie się  imisji na podobnym poziomie na stacji w 
Nowinach. 

Tlenek węgla CO 

Strefa świętokrzyska (w tym również  gmina Krasocin) oceniona została jako spełniająca wymogi klasy A z uwagi 
na nie przekraczanie wartości kryterialnej stężeń  wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród 
średnich kroczących, obliczanych co godzinę  z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 

W ocenie CO dla strefy świętokrzyskiej wykorzystano wyniki pomiarów ze stanowiska pomiarowego 
zlokalizowanego na stacji mobilnej w Końskich. Zarejestrowana w 2020 roku wartość  maksymalnej średniej 8-
godzinnej na mobilnej stacji pomiarowej w Końskich wynosiła 2 mg/m3, co stanowi 20% poziomu dopuszczalnego 
i oznacza, że norma została dotrzymana. 

W szacowaniu uwzględniono analizę  stężeń  CO ze stacji zlokalizowanej w Małogoszczy z lat 2014-2017 oraz 
stężeń  pomierzonych na stacjach znajdujących się  w strefie świętokrzyskiej i na terenie województw sąsiednich. 
Dodatkowo porównano emisję  CO na terenie obu stref w województwie świętokrzyskim z lat 2017 i 2018, co 
wykazało stan utrzymywania się  tego zanieczyszczenia na podobnym poziomie. 

W 2020 roku na terenie gminy, jak i całego województwa świętokrzyskiego nie wystąpiły przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego tlenku węgla. Na przestrzeni wielolecia od 2010 roku poziom wartości maksymalnej 8-godzinnej 
waha się  pomiędzy wartościami 2-4 mg/m3, jedynie w roku 2012 i 2015 osiągnął  wartość  o 0,5 mg/m3  wyższą. W 
żadnym z analizowanych lat nie przekroczył  połowy poziomu dopuszczalnego 

Ozon 03 

Dla ozonu ze względu na ochronę  zdrowia ustanowiono dwa rodzaje kryteriów: poziom docelowy wynoszący 120 
tg/m3  i odnoszony do wartości maksymalnej średniej 8-godzinnej w dobie, który nie powinien być  przekroczony 

w ponad 25 dobach w roku kalendarzowym, oraz poziom celu długoterminowego, który określa to samo stężenie 
ozonu, co poziom docelowy, jednak nie powinien być  przekroczony w żadnej dobie w roku kalendarzowym. 
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Strefę  świętokrzyską  oceniono na podstawie pomiarów ozonu prowadzonych na stacji pomiarowych w 
Małogoszczy. Strefa ta została sklasyfikowana jako A i 132. W łatach 2018-2020 w Małogoszczy wystąpiło 18 
dób z przekroczeniem poziomu docelowego. 

W 2020 roku na terenie gminy nie wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego 03 określonego dła stężeń  
maksymalnych 8-godzinnych spośród średnich kroczących, ponad dozwoloną  ilość. Natomiast poziom celu 
długoterminowego został  przekroczony. Wieloletnie analizy statystyk dla ozonu wykazują  różnorodność  imisji 
tego zanieczyszczenia ściśle uzależnioną  od warunków meteorologicznych w uśrednianym 3-1eciu. Warunki 
meteorologiczne sprzyjające formowaniu się  ozonu to przede wszystkim wysokie temperatury powietrza, wysokie 
usłonecznienie oraz obecność  w powietrzu prekursorów ozonu (tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków 
organicznych, tlenku węgla i metanu). 

Pył  PM1O 
W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów pyłu zawieszonego ze stanowiska pomiarowego w Małogoszczy. 

Zarówno dla obszaru gminy Krasocin jak i całej strefy świętokrzyskiej przypisano klasę  C w związku z 
występowaniem przekroczeń  poziomu dopuszczalnego dla stężeń  24-godzinnych pyłu PM1 O - po uwzględnieniu 
dozwolonych częstości przekroczeń  określonych rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu. Równocześnie dotrzymany został  poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego tego 
zanieczyszczenia, dając wynik klasyfikacji A. 

Stężenia średnie roczne pyłu PM1 O w rejonie gminy od 2010 roku wykazują  wahania z lekkim trendem 
spadkowym. Również  w przypadku tych statystyk istnieje duża zależność  od warunków meteorologicznych. W 
latach z łagodniejszymi zimami średnie roczne były niższe. Od 2013 roku średni roczny poziom dopuszczalny 
pyłu PM 10 w rejonie gminy Krasocin jest dotrzymywany. 

Podsumowanie dla oceny wedlug kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin w 
strefie świętokrzyskiej 
W wyniku klasyfikacji  dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę  świętokrzyską  - 
przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (norma dobowa) 
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Dodatkowa ocena dla pyłu PM2,5 (faza II) dała wynikową  klasę  Cl. 
Klasyfikacja  strefy pod względem poziomu docelowego ozonu skutkowała nadaniem klasy A oraz D2 z uwagi na 
przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Pozostałe zanieczyszczenia w zakresie dotrzymywania norm 
uzyskały klasę  A. 

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę  świętokrzyską  zaliczono do 
klasy A pod kątem S02  oraz NON. Poziom docelowy 03  został  dotrzymany, a cel długoterminowy przekroczony, 
więc strefie przypisano klasy A i D2. 

Dla stref ze statusem klasy C. Cl oraz D2 określono obszary przekroczeń. W przypadku BaP przekroczenia 
poziomu docelowego w 2018 roku wystąpiły niemalże na terenie całego województwa. Obszary przekroczeń  
pyłów PM 10 i PM2,5 (II faza) obejmowały znaczną  część  gminy. W przypadku ozonu przekroczenie celu 
długoterminowego dotyczyło całej gminy. 

Klasyfikacja stref za 2020 rok zmieniła się  w porównaniu do roku 2018, wyłącznie dla kryterium ochrony zdrowia, 
w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 (faza 1) oraz ozonu. Dla pyłu PM2,5 nastąpiło polepszenie klasyfikacji 
(zmiana statusu z klasy C na klasę  A). Ocena ozonu w strefie świętokrzyskiej również  przyniosła polepszenie 
klasyfikacji - zmiana z klasy C na klasę  A. Dla pozostałych zanieczyszczeń  klasy stref nie uległy zmianie. 

5.3. Monitoring wód powierzchniowych 

Zgodnie z ustawą  Prawo wodne celem prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych jest pozyskanie 
informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania 
celów środowiskowych. Zgodnie z Ramową  Dyrektywą  Wodną  (RDW), badania prowadzi się  w 6-1etnich cyklach 
Planów Gospodarowania Wodami (PGW). Rok 2017 był  drugim w trzecim trzyletnim okresie obowiązywania 
Planów Gospodarowania Wodami w latach 2016-2021. 

Badania prowadzono zgodnie z Aneksem nr 1 do „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa 
świętokrzyskiego na lata 2016-2020", którego realizacja stanowiła podstawę  oceny stanu wód. Sieć  monitoringu 
wód powierzchniowych została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych (Dz. U. poz. 1178). 
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W latach 2016 - 2020 na terenie Gminy Krasocin w ramach programu monitoringu wód płynących 
przeprowadzono badania jednolitych części wód powierzchniowych: Czarna Włoszczowska od Czarnej z 
Olszówki do ujścia (PLRW2000925429), Czarna Struga (PLRW20006254269). 

Badania prowadzono w programie monitoringu diagnostycznego, które umożliwiły dokonanie wstępnych ocen: 
stanu ekologicznego, stanu chemicznego, stanu fizykochemicznego, stanu hydromorfologicznego, oceny 
przydatności do bytowania ryb oraz oceny podatności na eutrofizację, oceny eutrofizacji ze źródeł  komunalnych. 

Tabela 5 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, stanu hydromorfologicznego, 
stanu biologicznego oraz stanu chemicznego rzek 
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źródło: Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 r., WIOŚ  w 
Kielce 

Analiza wyników badań, jakości wód powierzchniowych w wybranych punktach monitoringowych wskazuje, iż  
wody powierzchniowe przepływające przez teren Gminy Krasocin posiadały wody złej jakości (stan jednolitej 
części wód powierzchniowych - zły). Do elementów mających wpływ na złą  jakość  wód powierzchniowych 
należą  elementy chemiczne (przekroczenia: związków benzenu) oraz biologiczne (przekroczenia: fitobentos, 
ichtiofauna). 

Ponadto jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Krasocin poddano ocenie spełniania wymogów 
dla obszarów chronionych. Do kategorii niespełniających wymogów oceny jednolitych części wód 
powierzchniowych należy zarówno Czarna Struga oraz Czarna Włoszczowska od Czarnej z Olszówki do ujścia. 

5.4. Monitoring wód podziemnych 
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie 
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań  ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 
Ramową  Dyrektywę  Wodną  (RDW). 

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 
dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sródlądowej z dnia 11 października 
2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2148), które wyróżnia pięć  klas jakości wód: 
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• 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 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników ze 
wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

• stan dobry (klasy 1, 11  III)), 
• stan słaby (klasy IV i y). 

Obszar gminy Krasocin leży na terenie JCWPd nr 84, 100, 101. Niestety nie zlokalizowano punktów monitoringu 
jakości zwykłych wód podziemnych. Monitoring taki prowadzony jest natomiast w dwóch punktach sąsiednich 
gmin: Kluczewsko, Włoszczowa. Jakość  wody w punktach monitoringu w 2019 roku wpowiecie włoszczowskim 
kształtowała się  następująco. 

Tabela 6 Jednolite części wód podziemnych zlokalizowane w rejonie Gminy Krasocin wraz z oceną  ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

JCWPd Europejski kod 
JCWPd 

Ocena stanu Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji ilościowego chemicznego 

L 	
Region wodny Środkowej Wisły 

84 	PLGW200084 	dobry dobry niezagrożona - 

Region wodny Górnej Wisły 

101 	PLGW2000101 zly(w 
subczęśei) dobry zagrożona - 

100 	PLGW2000 100 dobry dobry niezagrożona - 

Źródło: polska.e-niapa.net  

Klasyfikacja wód podziemnych w 2019 roku na terenie powiatu włoszczowskiego, a tym samymi gminy Krasocin 
wskazuję  na dobry stan chemiczny w punkcie Januszewice oraz w punkcie Czarnca. O jakości zwykłych wód 
podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego w 2019 r. decydowały głównie podwyższone zawartości 
wapnia i azotanów. Stężenia azotanów w badanych punktach mieściły się  w granicach klas I-HI w punkcie w 
Januszewicach, natomiast w punkcie 947 Czarnca (powiat włoszczowski zawartość  azotanów wynosiła 54,7 
mgNO3/l. 

Na obszarze gminy Krasocin istnieją  cztery ujęcia wody podziemnej dla których określone zostały strefy ochrony 
bezpośredniej: 

• Sułków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar w granicach 
działki o numerze ewidencyjnym 538 obręb Sułków gmina Krasocin, 

• Czostków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar o wymiarach 
20,Om x 20,0 m w granicach działki o numerze ewidencyjnym 568/2 obręb 005 Czostków gmina 
Krasocin, 

• Skorków - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca wygrodzony obszar o 
powierzchni 1654 m2  na działce o numerze ewidencyjnym 506/1 obręb Skorków gmina Krasocin. 

• Cieśle - dla którego jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej obejmująca obszar działek o numerze 
ewidencyjnym 201/4 i 201/1 obręb 004 Cieśle gmina Krasocin. 

Do ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzono następujące zakazy i nakazy: 

• zakaz używania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją  ujęcia wody, 
• nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się  

ich do urząrł7eń  służących do poboru wody, nakaz zagospodarowania terenu zielenią, nakaz 
odprowadzania poza granicę  terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń  sanitarnych 
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń  służących do poboru wody. 
nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń  służących do poboru wody. 
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Na obszarze gminy Krasocin nie ma ustanowionych stref ochrony pośredniej. 

5.5. Ochrona powierzchni ziemi 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, każdego roku wykonuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz indywidualnych klientów badania gleb, 
które pozwalają  na określenie stanu gleb w rejonie działania Stacji, a tym samym są  przyczynkiem do podjęcia 
stosownych działań  w zakresie poprawy jakości gleb w ramach, m.in. opracowywanych programów ochrony 
środowiska. Do najczęściej wykonywanych przez Stację  badań  gleb użytkowanych rolniczo, tzw. masowych 
badań  gleb, należą  oznaczenia odczynu gleby (pH) oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych 
roślin, takich jak: fosfor, potas magnez, których poziom w glebie decyduje o wielkości i jakości uzyskiwanych 
plonów. 

Na przestrzeni 2015-2019 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach przebadano na terenie powiatu 
włoszczowskiego: 979 próbek glebowych z powierzchni 1 193,25 ha użytków rolnych, na zawartość  
przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i odczynu, na zawartość  azotu mineralnego w profilu glebowym 
(0-30 cm, 30- 60 cm, 60-90 cm). Ponadto, wykonywano również  badania, m.in. w zakresie określenia zasobności 
gleb w mikroelementy: bor, mangan, miedź, cynk, żelazo, ale także analizy składu granulometrycznego (istotny 
jest zwłaszcza udział  frakcji spławialnej, który stanowi podstawę  do podziału gleb na kategorie agronomiczne: 
gleby bardzo lekkie, lekkie, średnie, ciężkie, co ma związek z odpornością  gleby na chemiczną  degradację) oraz 
zawartości metali ciężkich w glebach: ołowiu, kadmu, niklu, cynku, miedzi, rtęci (głównie pod potrzeby 
stosowania osadów ściekowych w rolnictwie). 

Zawartość  substancji organicznej 
W powiecie przebadano 5 próbek, w których średnia zawartość  materii organicznej w glebach użytkowanych 
rolniczo wyniosła 1,40 %. Średnia dla województwa świętokrzyskiego - 1,68%, przy czym w Polsce wynosi - 
2,20%. Zgodnie z klasyfikacją  Europejskiego Biura Gleb zawartość  materii organicznej <1,7% uznaje się  za 
zawartość  niską  lub bardzo niską. 
Odczyn gleb i potrzeby wapnowania 
Gleby powiatu włoszczowskiego wykazały 41-61% udział  gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Uzyskane wyniki 
badań  odczynu gleb mają  bezpośredni związek z potrzebami ich wapnowania. Jest to niezwykle istotny zabieg 
agrotechniczny regulujący odczyn gleby oraz przeciwdziałający jej zakwaszeniu. Z badań  przeprowadzonych 
przez OSChR w Kielcach w latach 2011-2014 wynika, że 54% przebadanych gleb powiatu włoszczowskiego 
wymaga wapnowania. 

Zawartość  przyswajalnych form makroelementów 

Fosfor, Potas  

Na podstawie badań  stwierdzono, że ok. 41% gleb powiatu włoszczowskiego wykazuje bardzo niską  i niską  
zasobność  w fosfor, 45% w potas. 

Magnez 

Zasobność  gleb w magnez w powiecie kształtuje się  na poziomie ponad 50%. 

Zawartość  podstawowych mikroelementów 
Mikroelementy występują  w glebach w bardzo małych ilościach, jednak mają  istotne znaczenie dla prawidłowego 
przebiegu procesów fizjologicznych w roślinach, m.in.: fotosyntezy i oddychania. Okręgowa Stacja Chemiczno-
Rolnicza w Kielcach na przestrzeni 2011-2014 przebadała łącznie 69 próbek na zawartość, takich 
mikroelementów, jak: bor, mangan, miedź, cynk oraz żelazo z powiatów: buskiego, kazimierskiego, koneckiego, 
opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego oraz z terenu 
m. Kielce. Z pozostałych powiatów, tj. jędrzejowskiego, kieleckiego, sandomierskiego i włoszczowskiego, 
w wymienionym okresie nie zostały przekazane żadne próbki do badań. 

Zawartość  metali ciężkich 

Metale ciężkie występują  w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał  macierzystych w procesach 
glebotwórczych. Ich naturalny poziom nie stanowi jednak zagrożenia dla ekosystemów. 
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Rysunek 7 Zawartość  metali ciężkich w glebach na terenie powiatu włoszczowskiego (mg/kg) 
Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach, lata 2013-2014 

W rezultacie przeprowadzonych badań  zawartości metali ciężkich (kadmu, chromu, miedzi, rtęci, niklu, ołowiu 
oraz cynku), w próbkach gleby pochodzących z terenu województwa świętokrzyskiego uzyskano wyniki 
wskazujące, że 93,83% gleb objętych badaniami charakteryzowała się  naturalną  zawartością  metali ciężkich. 
W przypadku 6,17% analizowanych próbek stwierdzono podwyższoną  zawartość  niektórych metali ciężkich, tj.: 
ołowiu (2,47%), cynku (1,85%), miedzi (1,23%), rtęci (0,62%) - odpowiadającą  gruntom zaliczanym do grupy 
B. 

Głównymi zagrożeniami i problemami w ochronie powierzchni ziemi są: 

• ingerencja w środowisko naturalne powodująca jego zanieczyszczenie lub zubożenie jego walorów, 
• przekształcenie krajobrazu, które powoduje obniżenie wartości estetycznych, 
• kosztowny i złożony proces rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej po 

zakończeniu eksploatacji. 

Tabela 7 Grunty zdegradowane i wymagające rekultywacji na ternie gminy Krasocin 

Lp. Gmina Lokalizacja (nazwa miejscowości) Powierzchnia [ha] 

1.  Krasocin Ludynia 2,76 

2.  Krasocin Dąbrówka koło Czostkowa 4,80 

3.  Krasocin Czostków 14,13 

4.  Krasocin Stojewsko 13,90 

S. Krasocin Skorków, Cieśle, Bukowa 163,39 

6. Razem 198,98 

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu włoszczowskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 

5.6. Hałas 

Głównymi źródłami hałasu na terenie gminy Krasocin są: 

• ruch drogowy, 
• działalność  gospodarcza, 
• hałas komunalny. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez: 
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• utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 
• zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

Jeżeli na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się  
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań  technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Można to osiągnąć  przez stosowanie rozwiązań  
technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska, a także 
środków zmniejszających poziom hałasu lub poprzez eliminację  czynności powodujących hałas. 

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (art. 180) prowadzący instalację  nie ma obowiązku uzyskania 
decyzji określającej poziom hałasu. Decyzję  o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje organ ochrony środowiska 
z urzędu w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, 
przekroczone są  dopuszczalne poziomy hałasu. 

Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2013-2015, WIOS w Kielcach przeprowadził  pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Krasocin w 
2015 roku, w miejscowości Krasocin. Monitoring hałasu obejmował  pomiary, które posłużyły do określenia 
wskaźników długookresowych (LDWN i LN) mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w 
zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz krótkookresowych (LAD i LAN), mających zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. 

Krasocin - droga wojewódzka nr 786, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dopuszczalny poziom hałasu dla pory 
dnia wynosi 62 dB (norma 65 dB) oraz dla pory nocy 56 dB (norma 56 dB), w obydwu przypadkach dopuszczalne 
poziomy hałasu nie zostały przekroczone. 

Państwowy Zakład Higieny opracował  na podstawie badań  ankietowych skalę  subiektywnej uciążliwości 
zewnętrLllych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną  klasyfikacją  uciążliwość  tego rodzaju hałasów w 
następujący sposób zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq: 

• mała uciążliwość  LAeq < 52 dB, 
• średnia uciążliwość  52 dB< LAeq> 62 dB, 
• duża uciążliwość  63 dB< LAeq> 70 dB, 
• bardzo duża uciążliwość  LAeq> 70 dB (obszar zagrożeń). 

W kolejnych latach 2016-2020 badania monitoringowe hałasu nie były przeprowadzane na terenie gminy 
Krasocin. 

5.7. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są: 

• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia, 

• stacjetransformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: 

- 	stacje bazowe telefonii komórkowej, 

- 	stacje radiowe i telewizyjne. 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.) prowadzący instalację  
oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są: 

• stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym nie niższym niż  110 ky, 

• instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż  15 W. 
emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, 

są  obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary te 
wykonywane są: 

• bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 

• każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. 

Wyniki pomiarów przekazuje się  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Przez teren gminy Krasocin nie przebiegają  linie energetyczne wysokich napięć  400 ky. Natomiast przebiega 
linia energetyczna 220 kV relacji: Joachimów/Częstochowa - Stacja Kielce 400, będąca własnością  Polskich Sieci 
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Elektroenergetycznych Operator S.A. Na rysunku poniższym przedstawiono gminę  Krasocin na tle przebiegu 
krajowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć  400 kV (kolor czerwony) oraz 220 kV (kolor zielony). 

Rysunek 8 Przebieg linii 220 kV Joachimów —Kielce 
źródło: http:/twww.pse-operator.pl  

Ponadto przez teren gminy Krasocin przebiegają  linie wysokiego napięcia 110 kV relacji: 

• jednotorowa napowietrzna GPZ Oleszno - GPZ Gnieździska, 
• jednotorowa napowietrzna GPZ Oleszno - GPZ Szreniawa. 

Linie te przewidziane są  do adaptacji. Stan techniczny obu linii wysokiego napięcia jest dobry. Długość  sieci 
(linii) średniego napięcia [SN] na terenie gminy Krasocin wynosi 103,282 km, w tym: 

• sieć  napowietrzna wynosi 102,282 km, 
• sieć  kablowa wynosi 1,282 km. 

Sieci średniego napięcia wykonane są  jako linie napowietrzne oraz kablowe. 

Ponadto jak już  wspomniano do źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą  być  również  stacje bazowe 
sieci komórkowej. Na terenie Gminy Krasocin zlokalizowane są  następujące bazowe stacje telefonii komórkowej: 

• sieć  Plus, Orange, T-Mobile w miejscowości Oleszno działka nr 1071, 
• sieć  Plus, Orange, T-Mobile w miejscowości Stojewsko działka 445, 
• sieć  T-Mobile, w miejscowości Bukowa, ul. Osiedlowa 10. 

Podkreślić  należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pole elektromagnetyczne 
o wartościach granicznych występują  nie dalej niż  kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na wysokości ich 
zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się  w miastach, pola o 
wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują  dalej niż  25 metrów od anten na wysokości 
zainstalowania tych anten. 

Pomiary poziomów PEM w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 
prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia okresowych badań  poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 
1645). Rozporzą l7enie określa zakres prowadzenia badań, sposób wyboru punktów pomiarowych, wymaganą  
częstotliwość  prowadzenia pomiarów oraz sposoby prezentacji wyników pomiarów. 

Badania polegały na pomiarze natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w miejscach 
dostępnych dla ludności w przedziałach częstotliwości co najmniej 3 M}Iz do 300 MHz. Miejsca, w których 
prowadzone są  badania, muszą  znajdować  się  w odległości nie mniejszej niż  100 m od źródeł  promieniowania (np. 
anten instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, radionawigacyjnych). Pomiary wykonuje się  pomiędzy 
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godzinami 1000- 1600 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. temperatura powietrza nie była niższa 
niż  0°C, a wilgotność  nie większa niż  75%, bez opadów atmosferycznych. Częstotliwość  próbkowania wynosi co 
najmniej 10 sekund. 

Ostatnie badania obejmujące czwarty cykl pomiarowy przeprowadzono łącznie w 2019 roku w Krasocinie na stacji 
paliw „Wiatrak". Poziom natężenia promieniowanie nie przekroczył  wartości 0,1 V/m (poziom dopuszczalny w 
zależności od źródła od 28 do 10 000 V/m). 

6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY 

Projekt Programu w części diagnostycznej, wskazuje na najważniejsze zagrożenia oraz problemy środowiska w 
gminie Krasocin. Na podstawie analizy danych oraz informacji o stanie środowiska w regionie, wytypowano 
obszary wsparcia, które w okresie obowiązywania Programu będą  traktowane priorytetowo. W projekcie 
Programu zaplanowano do realizacji także przedsięwzięcia określone jako mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać  na środowisko. Zaprojektowane inwestycje (podzielone na grupy działań  pod względem ich 
charakteru), będą  dotyczyły projektów odpowiadających na zidentyfikowane problemy środowiska w regionie, 
np. przekroczone normy dotyczące jakości powietrza w strefach województwa, zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, problemy dotyczące zmian klimatu oraz działań  adaptacyjnych, a także przeciwdziałania i 
zapobiegania katastrofom naturalnym. Należy stwierdzić, iż  większość  z planowanych przedsięwzięć  nie będzie 
realizowana na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny (zaplanowano jedynie budowę  
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy mieszkaniowej). Żadne z zadań  nie będzie 
realizowane na terenie rezerwatów przyrody - dla tych obszarów wskazano jedynie działania o charakterze 
planistycznym oraz wspierającym ochronę  czynną. Ponadto nadmienić  należy, iż  wszelkie działania zmierzające 
do poprawy jakości powietrza oraz poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych wpływać  będą  na 
minimalizowanie zagrożeń  związanych z utratą  walorów przyrodniczych na obszarach objętych prawnymi 
formami ochrony przyrody. Planowane inwestycje będą  poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko 
i w przypadku tych terenów, niezwykle istotne będzie zwrócenie uwagi na dokładne rozpoznanie możliwości 
prowadzenia działań  oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań  minimalizujących wszelkie nawet najmniejsze 
negatywne skutki. 

Ze względu na ogólny charakter projektu Programu (nie wskazuje on dokładnych lokalizacji przedsięwzięć) 
analizę  można przeprowadzić  w oparciu o ogólne założenia. Należy pamiętać, że jeśli dojdzie do realizacji 
przedsięwzięć, będą  one poddane także odpowiedniej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Projekt 
Programu zakłada realizację  wielu inwestycji, które kwalifikują  się  do inwestycji celu publicznego. Wymienić  tu 
można przede wszystkim zaplanowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu inwestycje drogowe, 
rozbudowę  sieci gazowniczej, budowę  sieci i urządzeń  służących zaopatrzeniu w wodę  oraz odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, jak również  inwestycje związane z ochroną  przeciwpowodziową. Zgodnie z art. 17 ust. 2 
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) istnieje 
odstępstwo od zakazów wymienionych w tabeli poniżej dla realizacji wspomnianych inwestycji celu publicznego 
na terenie parków krajobrazowych. Podobnie w obszarach chronionego krajobrazu art. 24 ust. 2 pkt 3. ww. ustawy 
przewiduje odstępstwa od ustanowionych w nich zakazów. 
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l 
Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych form ochrony 
przyrody oraz cele ochrony i zidentyfikowane zagrożenia 

Analiza oddziaływania danej grupy działań  na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie 
gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno —ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i 

gospodarki wodnej 

Projekty w zakresie 
produkcji energii, 

ciepła I jego przesyłu 

Rezerwat przyrody Oleszna I 
1.  

W ramach realizacji Programu nie planuje się  działań  inwestycyjnych na terenie rezerwatu przyrody Oleszna w gminie Krasocin. Działania realizowane w ramach Programu będą  dotyczyły opracowania 
dokumentów planistycznych dla rezerwatów przyrody oraz utrzymania lub poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w rezerwatach. 

część  Przedborskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, wchodzącego w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych 

 

Zakaz realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na 
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, (Dz. U. 
2021 r. poz. 247 z póżn. zm.); 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Paków 
Krajobrazowych 

planowane działania będą  mają  
charakter inwestycji celu 

publicznego 

projekty z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej będą  

działaniami celu publicznego 

projekty z zakresu 
rozbudowy sieci 
ciepłowniczych i 
gazowych będą  
działaniami celu 
publicznego, w 

przypadku OZE - 
zakaz można 

stosować, jeżeli ocena 
ocitzialywania na 
środowisko wykaże 
znacząco negatywny 
wpływ inwestycji na 

walory Parku; 
projekty muszą  być  

zgodne z 
dokumentami 

planistycznymi 

2.  

Zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia 
ich nor, legowisk, innych schronień  i miejsc rozrodu oraz tarlisk i 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i 
łowieckiej; 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Parków 
Krajobrazowych 

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić  rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt, należy 

ograniczyć  wycinkę  drzew i 
krzewów 

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić  
rozpoznanie gatunków roślin i 
zwierząt, ograniczyć  wycinkę  

drzew i krzewów 

w celu nienaruszenia 
zakazu przed 

przystąpieniem do 
prac należy 

przeprowadzić  
inwentaryzację  
przyrodniczą  w 

przypadku odstępstwa 
ustawowego należy w 

miarę  możliwości 
ograniczyć  wycinkę  

drzew i krzewów 
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Lp. 
Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych form ochrony 
przyrody oraz cele ochrony i zidentyfikowane zagrożenia 

Analiza oddziaływania danej grupy działań  na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie 
gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno —ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i 

gospodarki wodnej 

Projekty w zakresie 
produkcji energii, 

ciepla I jego przesyiu 

3.  

Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień  śródpolnych, przydrożnych 
i 	nadwodnych, 	jeżeli 	nie 	wynikają 	z 	potrzeby 	ochrony 
przeciwpowodziowej 	lub 	zapewnienia 	bezpieczeństwa 	ruchu 
drogowego 	lub 	wodnego 	lub 	budowy, 	odbudowy, 	utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń  wodnych; 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Parków 
Krajobrazowych 

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
należy 

jeżeli projekty nie 
będą  miały charakteru 

 
inwestycji celu 

publicznego, zakaz 
będzie stosowany; 

4.  
Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie 
służą  ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej; 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Parków 
Krajobrazowych 

ewentualne naruszenia zakazu nie 
będą  dotyczyć  projektów z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej gdyż  
proponowane działania będą  służyć  
racjonalnej gospodarce wodnej oraz 

będą  podobnie jak inwestycje 
drogowe stanowić  realizację  
inwestycji celu publicznego 

ponadto inwestycje drogowe i w 
zakresie gospodarki wodno 

ściekowej będą  inwestycjami celu 
publicznego 

zakaz nie dotyczy, gdyż  
proponowane działania będą  

służyć  racjonalnej gospodarce 
wodnej oraz będą  działaniami 

celu publicznego 

zakaz nie dotyczy 
(sieć  ciepiną  układa 
się  w wykopach do 1 

m stąd zmiany w 
stosunkach wodnych 
będą  niezauważalne), 
zakaz należy stosować  
w przypadku małych 
elektrowni wodnych 

5.  
Zakaz 	likwidowania, 	zasypywania 	i 	przekształcania 	zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno —błotnych; 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Parków 
Krajobrazowych 

nie planuje się  inwestycji, które 
będą  wymagały likwidowania, 
zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych starorzeczy , 	y 
oraz obszarów wodno—błotnych na 

obszarze PK, 

zakaz nie dotyczy, gdyż  
proponowane działania będą  

służyć  racjonalnej gospodarce 
wodnej oraz będą  działaniami 

celu publicznego 

zakaz nie dotyczy 

6.  
Zakaz

przedsięwzięć  
 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów 

rolnych. 

nie planuje się  realizacji 
z zakresu 

gospodarki odpadami na 
terenie Parków 

Krajobrazowych 

zakaz nie dotyczy, w Programie nie 
planuje się  tego typu działań  

zakaz nie dotyczy, w Programie 
nie planuje się  tego typu działań  

zakaz nie dotyczy, w 
Programie nie planuje 
się  tego typu działań  

7.  Zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą  bezściółkową. 

nie planuje się  realizacji 
przedsięwzięć  z zakresu 
gospodarki odpadami na 

terenie Parków 
Krajobrazowych 

zakaz nie dotyczy, w Programie nie 
planuje się  tego typu działań  

zakaz nie dotyczy, w Programie 
nie planuje się  tego typu działań  

zakaz nie dotyczy, w 
Programie nie planuje 
się  tego typu działań  

51 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą  do 2028 roku 

Lp. 
Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych form ochrony 
przyrody oraz cele ochrony i zidentyfikowane zagrożenia 

Analiza oddziaływania danej grupy działań  na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie 
gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno —ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i 

gospodarki wodnej 

Projekty w zakresie 
produkcji energii, 

ciepła i jego przesylu 

8. 

Ww. zakazy nie dotyczą: 
- 	terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę  przyrody parku krajobrazowego; 
- 	terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów studiów uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę  przyrody parku krajobrazowego; 
- 	realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu 

na ochronę  przyrody parku krajobrazowego. 

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu, Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu 

MAM— 
Nie dotyczy 

inwestycji celu 
publicznego - 
budowy sieci 
ciepinych, w 

przypadku budowy 
instalacji OZE w celu 
nienaruszenia zakazu 
przed przystąpieniem 

przeprowadzić  
inwentaryzację  

Zakaz 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, 

zakaz można stosować  
na podstawie oceny 
oddziaływania na 

środowisko inwestycji w 

przypadku stwierdzenia 
znacząco negatywnego 
wpływu - odstępstwo 
dotyczy zgodności z 

dokumentami 
planistycznymi, w celu 
nienaruszenia zakazu 

przed przystąpieniem do 
prac należy 

przeprowadzić  
inwentaryzację  
przyrodniczą  

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić  rozpoznanie 
gatunków roślin i zwierząt 

do prac należy  

przyrodniczą 
 

planowane działania będą  miały 
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
przed przystąpieniem do prac 

należy przeprowadzić  
rozpoznanie gatunków roślin i 

z wierząt 

2. 

Zakaz 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. 

należy uwzględnić  zakaz 
w przypadku planowania 

inwestycji 

planowane działania mają  charakter 
inwestycji celu publicznego, w 

miarę  możliwości należy 
ograniczyć  wycinkę  drzew i 

krzewów 

planowane działania mają  
charakter inwestycji celu 

publicznego, w miarę  możliwości 
należy ograniczyć  wycinkę  drzew 

i krzewów 

w przypadku przesyłu 
ciepła - inwestycje 

celu publicznego, dla 
OZE należy 

uwzględniać  zakaz 
przy planowaniu 

inwestycji 
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Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych form ochrony 
przyrody oraz cele ochrony i zidentyfikowane zagrożenia 

Analiza oddziaływania danej grupy działań  na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie 
gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno —ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i 

gospodarki wodnej 

Projekty w zakresie 
produkcji energii, 

ciepla I jego przesylu 

3 
Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą  innym 
celom niż  ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków 
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. 

należy uwzględnić  zakaz 
w przypadku planowania 

inwestycji 
nie dotyczy 

zakaz nie dotyczy projektów z 
zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, w ramach 
projektów z zakresu gospodarki 
wodnej nie planuje się  budowy 

innych obiektów jak celu 
publicznego, ponadto projekty 

będą  służyć  racjonalnej 
gospodarce wodnej 

należy uwzględniać  
zakaz przy 

planowaniu inwestycji 
dotyczących rozwoju 

OZE 

4.  Zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i 
obszarów wodno-błotnych. 

należy uwzględnić  zakaz 
w przypadku planowania 

inwestycji 
nie dotyczy 

zakaz nie dotyczy projektów z 
zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, w ramach 
projektów z zakresu gospodarki 
wodnej nie planuje się  budowy 

innych obiektów jak celu 
publicznego 

należy uwzględniać  
zakaz przy 

planowaniu inwestycji 

5.  

Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą: terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę  przyrody 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. 

1 Pomniki przyrody 
 

Stosunku do ww. form ochrony przyrody obowiązują  zakazy: 
- 	niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub 

obszaru; 
- 	wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę 	terenu, 	z 	wyjątkiem 	prac 	związanych 	z 
zabezpieczeniem 	przeciwsztormowym 	lub 
przeciwpowodziowym 	albo 	budową, 	odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą  urządzeń  wodnych; 

- 	uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

Inwestycje w zakresie 
gospodarki odpadami nie 
mogą  być  realizowane w 

określonych formach 
ochrony przyrody. Ze 

względu na ich 
niewielką  powierzchnię, 

możliwe będzie 
wskazanie innych 

Inwestycje w zakresie budowy sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych 
oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków nie powinny być  
realizowane w określonych formach 
ochrony przyrody. Ze względu na 

ich niewielką  powierzchnię, 
możliwe będzie wskazanie innych 

korzystniejszych lokalizacji 

Możliwe jest prowadzenie 
projektów w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej i 
gospodarki wodnej na terenach 
objętych ww. formami ochrony 

przyrody. Należy jednak zwrócić  
uwagę  na przyjęcie innego 

wariantu lokalizacji (ze względu 
na niewielką  powierzchnię  ww. 

Projekty z grupy 
działań  związanych z 

produkcją  energii i 
ciepła oraz jego 

przesyin nie powinny 
być  lokalizowane w 

ww. formach ochrony 
przyrody. 
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Zakazy obowiązujące na terenie poszczególnych form ochrony 
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Analiza oddziaływania danej grupy działań  na poszczególne formy ochrony przyrody 

Projekty w zakresie 
gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie gospodarki 
wodno —ściekowej oraz 

infrastruktury drogowej 

Projekty w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i 

gospodarki wodnej 

Projekty w zakresie 
produkcji energii 

ciepła i Jego przesyiu 

- 	dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te korzystniejszych przedsięwzięć. Należy pamiętać, iż  form), a także konieczność  
nie służą  ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce lokalizacji przy realizacji inwestycji liniowych ochrony ekosystemów wodnych. 
rolnej, leśnej, wodnej łub rybackiej; 

- 	likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- 
błotnych; 

- 	wylewania 	gnojowicy, 	z 	wyjątkiem 	nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych; 

- 	zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

przedsięwzięć. szczególną  ochroną  należy otoczyć  
pomniki przyrody, jeśli znajdą  się  w 
przebiegu realizowanej inwestycji 

lub jej pobliżu. Inwestycje powinny 
zostać  tak zaprojektowane, aby 

pomniki przyrody zostały 
zachowane. 

- 	wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, 
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 
zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

- 	umyślnego 	zabijania 	dziko 	występujących 	zwierząt, 
niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej 
ikry, 	z 	wyjątkiem 	amatorskiego 	połowu 	ryb 	oraz 
wykonywania 	czynności 	związanych 	z 	racjonalną  
gospodarką  rolną, leśną, rybacką  i łowiecką; 

- 	zbioru, 	niszczenia, 	uszkadzania 	roślin 	i 	grzybów 	na 
obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu 
ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów 
chronionych; 

- 	umieszczania tablic reklamowych. 
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

- 	prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po 
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną  formę  ochrony 
przyrody; 

- 	realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z 
organem ustanawiającym daną  formę  ochrony przyrody; 

- 	zadań  z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa; 

- 	likwidowania 	nagłych 	zagrożeń 	bezpieczeństwa 
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. Powyższe 
zakazy są  wprowadzane uchwałą  rady gminy ustanawiającą  
dany 	użytek 	ekologiczny, 	zespół 	przyrodniczo 	- 
krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne lub pomnik 
przyrody. Zakazy właściwe dla danego obiektu, obszaru lub 
jego części 
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6.1. Oddziaływanie na obszary NATURA 2000 

Prognoza projektu Programu w szczegółowy sposób dokonuje analizy zaplanowanych przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać  na środowisko na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na terenie objętym zasięgiem 
opracowanego dokumentu. Analizy oddziaływania na obszary Natura 2000 działań  zaplanowanych w 
projektowanym dokumencie dokonano w kontekście ograniczeń  wskazanych w art. 33 ustawy z dn. 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). W obszarach Natura 2000 nie wprowadza 
się  zakazów za pomocą  aktów prawnych jak dla pozostałych obszarowych form ochrony przyrody, a ograniczenia 
realizacji pewnych inwestycji wynikają  z zagrożeń  i presji związanych z poszczególnymi przedmiotami ochrony 
oraz celów ochrony określonych dla każdego obszaru indywidualnie. Art. 33. ww. ustawy wskazuje, iż  nie będą  
możliwe do realizacji przedsięwzięcia na danym obszarze Natura 2000, które mogą: 

• pogorszyć  stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których 
wyznaczono obszar Natura 2000 lub, 

• wpłynąć  negatywnie na gatunki, dla ochrony których został  wyznaczony obszar Natura 2000 lub, 
• pogorszyć  integralność  obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Ze względu na fakt, iż  działania zaplanowane w strategii działań  projektu Programu nie wskazują  dokładnych 
lokalizacji oraz kwestii dotyczących ich skali lub technologii, w jakich zostaną  wykonane, oddziaływania 
przedstawiono jako potencjalne. Na etapie oceny tak ogólnego dokumentu nie jest możliwe dokonanie oceny 
poszczególnych elementów zaprojektowanych działań  z punktu widzenia wpływu na środowisko, dlatego w 
prognozie wskazano jedynie możliwość  oddziaływania, które powinno być  określone szczegółowo oraz być  
przedmiotem odpowiednich uzgodnień  i decyzji administracyjnych na etapie przygotowania poszczególnych 
inwestycji. Wskazane potencjalne negatywne oddziaływanie nie musi wystąpić, jeśli zostaną  uwzględnione 
potrzeby przedmiotów ochrony oraz wdrożone działania minimalizujące i kompensujące. 

Analiza oddziaływań  projektów priorytetowych nie wykazała bezpośredniego znaczącego negatywnego wpływu 
na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 (w tym na integralność  i spójność  sieci Natura 2000). W tej 
części opracowania dokonano analizy, które spośród grup inwestycji zakwalifikowanych do przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać  na środowisko mogą  potencjalnie znajdować  się  w kolizji z celami ochrony tych 
obszarów lub sąsiedztwo danej inwestycji może wpływać  na dany obszar. Dla obszarów Natura 2000, dla których 
ustanowione zostały Plany Zadań  Ochronnych (PZO), wskazano zagrożenia zidentyfikowane w tych 
dokumentach, które mogą  potencjalnie wystąpić  w przypadku realizacji określonych w Programie działań  
inwestycyjnych. Analiza nie wskazuje na potencjalne pozytywne oddziaływania (wykazano jedynie, które 
działania mogą  potencjalnie negatywnie oddziaływać), ponieważ  wszelkie działania podejmowane w zakresie 
gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz zmierzające do poprawy jakości powietrza będą  
zdecydowanie pozytywnie wpływać  na stan siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000 objętych projektem 
Programu. 
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Tabela 8 Potencjalny wpływ realizacji przedsięwzięć  priorytetowych Programu na obszary Natura 2000 

Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru 
Natura 2000 

Walory obszaru Natura 2000 i wpływ realizacit przedsięwzięc priorytetowych 
i Programu na stan ich zachowania oraz ntegralność  obszarów 

Projekty w 
- 

zakresie 
gospodarki 
odpadami 

Projekty w 
zakresie 

gospodarki . 	. 
wodno-sciekowej 
oraz infrastruktury 

drogowej 

Projekty w zakresie 
ochrony 

przeciwpowodziowe 
. 	

i gospodarki 
wodnej 

Projekty w 
zakresie 

produkcji 
energii, ciepła i 

jego   

Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty 

PLH260004 
Ostoja 

Przedborska 

Ostoja stanowi obszar porośnięty lasami nadrzecznymi, z silnie zróżnicowanymi 
drzewostanami. 	Szczególną  wartość  mają  dobrze wykształcone i zachowane 
kompleksy wilgotnych i podmokłych łąk oraz torfowisk. Obszar o wysokiej 
bioróżnorodności - stwierdzono tu występowanie 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Znaczną  część  obszaru zajmuje rozległy kompleks 
wilgotnych i podmokłych łąk oraz największy w tej części Polski płat lasów 
jesionowo-olszowych. Dominują  bory sosnowe, ponadto znaczne powierzchnie 
grądów, 	buczyn 	i 	dąbrów. 	Zbocza 	wzgórz 	stanowią 	siedliska 	muraw 
kserotermicznych. Ponadto przedmioty ochrony stanowią  torfowiska. Najbardziej 
rozległym i najcenniejszym z nich jest Piskorzeniec. Również  na torfowisku Jodle 
stwierdzono dobrze zachowane fragmenty torfowiska wysokiego i przejściowego. Na 
jego trudno dostępnych fragmentach występują  liczne oczka wodne z płem mszarnym. 
Ponadto obszar istotny ze względu na ochronę  gatunków roślin naczyniowych, z 
licznymi rzadkimi i zagrożonymi w Polsce lub regionie oraz prawnie chronionymi) i 
fauny - kumaka nizinnego, wydry i nocka Bechsteina. Zagrożenia okrcślone w PZO: 
Modyfikowanie funkcjonowania wód. Oddziaływania: Ze względu na położenie 
obszaru oraz charakter terenu, który zajmuje, nie przewiduje się  działań  w zakresie 
analizowanych projektów, mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać  na 
przedmioty ochrony. Najprawdopodobniej realizowane będą  działania w zakresie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak nie będą  one znacząco 
negatywnie oddziaływać  na obszar. Nie zostały także zidentyfikowane zagrożenia, 
które mogłyby wystąpić  w efekcie realizacji zaplanowanych działań  priorytetowych. 

N N N N 

2 PLH2600 18 
Dolina Gómej 

Pilicy 

Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych w 
naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Występują  tutaj zbiorowiska łąkowe (6410 i 
6510), bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory 
chrobotkowe. 	Obszar ma też 	znaczenie dla ochrony 	starorzeczy. 	W 	Ostoi 
zlokalizowane są  liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 
60).Dolina Górnej Pilicy należy do najistotniejszych Ostoi fauny w Polsce środkowej. 
Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji w tej części kraju mają  tu: 
bóbr europejski Castor fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny 
Bombina bombina, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, koza Colitis taenia, 
głowacz 	białopłetwy 	Cottus 	gobio, 	trzepla 	zielona 	Ophiogomphus 	cecilia, 
czerwończyk fioletek Lycaena helle i zatoczek łamliwy Anisus yorticulus. Przy czym 
populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą  do 
kluczowych 	w skali kraju.Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują  liczne 
mikrosiedliska 	dogodne 	dla 	występowania 	poczwarówki 	jajowatej 	yertigo 
moulinsiana. Pilica i jej dopływy są  dobrym siedliskiem dla występowania skójki 
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Lp. Kod obszaru 
Nazwa obszaru 

Natura 2000 
Walory obszaru Natura 2000 i wpływ realizacji przedsięwzięć  priorytetowych 
Programu na stan ich zachowania oraz integralność  obszarów 

Projekty w 
zakresie 

gospodarki 
odpadami 

Projekty w 
zakresie 

gospodarki 
wodno-ściekowej 
oraz infrastrukturyi 

drogowej 

Projekty w zakresie 
ochrony 

przeciwpowodziowe 
gospodarki 
wodnej 

Projekty w 
zakresie 

produkcji 
energii, ciepła i 

jego 

gruboskorupowej Unio crassus 	Istotne w skali regionu są  populacje: pachnicy 
dębowej Osmodenna eremita, piskorza Misgurnus fosailis, modraszka telejusa 
Maculinea teleius (Phengaris teleius) i modraszka nausitousa Maculinea nausithous 
(=Phengaris nausithous).Potwierdzenia wymaga występowanie podawanych z terenu 
ostoi: kreślinka nizinnego Graphoderus bilineatus (Kubisz 2004) i kozy złotawej 
Sabanajewia aurata (Boroń  2004).Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków owadów i 
innych organizmów wpisanych na czerwoną  listę  lub wymienianych w załącznikach 
do konwencji międzynarodowych. W „Dolinie Górnej Pilicy" licznie reprezentowane 
są  przyrodniczo cenne gatunki ptaków. 

* Objaśnienia: T- moze wystąpić  potencjalne negatywne oddziaływanie N- nie przewiduje się  negatywnego oddziaływania 
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Istotnym elementem określenia, analizy i oceny potencjalnych negatywnych oddzialywań  na poszczególne aspekty 
środowiskowe, jest tzw. „opcja zerowa", czyli prognoza w jakim kierunku zmieniałoby się  środowisko w 
przypadku braku realizacji planowanych zadań. 

Często mylnie przyjmuje się, że niepodejmowanie działań, ma charakter prośrodowiskowy. Tymczasem są  
sytuacje, gdy planowane działania pozwalają  na porządkowanie struktur i procesów, a osiągane efekty pośrednio 
niosą  korzyści także środowiskowe. 

Przewiduje się, że brak realizacji postanowień  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin 
spowodowałby następujące skutki: 

pozytywne dla środowiska i mieszkańców negatywne dla środowiska i mieszkańców 

• 

• 

• 

• 

Brak zainteresowania 	Gminą  Krasocin I jego walorami 
przyrodniczymi zpowodu braku informacji turystycznej, 

Brakjednoznacznych i aktualnych badań  gleb, 

Brak działań  zmierzających do ochrony lasu co wiąże się  
z narażeniem na pożary, zagrożeniem upraw leśnych zwierzyną  
leśną  oraz zwiększeniem ryzyka pojawienia się  dużej populacji 
szkodników, 

Wzrost 	niekorzystnych 	oddziaływań 	wynikających 

• 

• 

Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód i gleb oraz 

czasowych uciążliwości akustycznych w czasie prac 
polegających na budowie sieci kanalizacyjnej czy 
remontach dróg, 

Zmniejszenie zagrożenia spowodowanego intensyjkacjq 
wykorzystania walorów przyrodniczych polegającego na 
penetracji 	terenów 	cennych przyrodniczo, 	w 	tym 
obszarow Natura 2000. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

z intensywnego ruchu komunikacyjnego, 

Zanieczyszczenie 	wód powierzchniowych 	i 	podziemnych 
ściekami z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury sieci 
kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

Brak realizacji obowiązujących przepisów o 	utrzymaniu 
czystości i porządku, 

Pogorszenie się  stanu powietrza z powodu coraz większego 
zużycia paliw nieekologicznych, co wiąże się  z brakiem działań  
termomodernizacyjnych, 

Zwiększenie emisji zanieczyszczeń  i poziomu hałasu z powodu 

braku modernizacji i remontów dróg, 

Niskie 	wykorzystanie 	energii 	odnawialnej 	w 	bilansie 
energetycznym, 	co powoduje 	zwiększenie 	zanieczyszczeń  
powietrza, 

Brak lub niski poziom edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

a także dorosłej części społeczeństwa gminy. 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza powyższych skutków braku realizacji aktualizacji „Programu..." prowadzi do wniosku, iż  
niezrealizowanie dokumentu wywołać  może zarówno skutki pozytywne jak i negatywne. Niemniej na dwanaście 
głównych i ogólnie sformułowanych skutków wymienionych powyżej, jedynie tylko dwa są  pozytywne. Należy 
podkreślić, iż  najważniejsze i najgłębsze skutki mogą  wystąpić  w sferze ekologicznej. Brak realizacji 
zaproponowanych działań  odnoszących się  bezpośrednio do walorów ekologicznych gminy Krasocin (budowa 
sieci kanalizacji, modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacje budynków, modernizacji dróg) może 
doprowadzić  do ogólnego pogorszenia się  stanu środowiska przyrodniczego. 

Istotne są  jednak postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja 
ekologiczna mająca na celu stałe podnoszenie świadomości zarówno dzieci i dorosłych. Wynika to z faktu, iż  
wśród społeczeństw gorzej wykształconych powszechnie akceptowane są  postawy antyekologiczne (dewastacja 
zasobów przyrody, brak oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw na polepszenie lub zmianę  
sytuacji będzie tylko pogłębiać  patologiczne zachowania. 

Można przypuszczać  jednak, iż  zaniechanie realizacji działań  związanych z rozbudową  sieci wodociągowej oraz 
rozbudową  sieci kanalizacyjnej, przebudową  i modernizacjami układu komunikacyjnego gminy Krasocin, 
a także z termomodernizacją  budynków spowoduje brak dodatkowych emisji zanieczyszczeń  do środowiska, 
a tym samym pogorszenia jego jakości. 
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Działania negatywne występować  będą  głównie w czasie realizacji inwestycji, będą  to oddziaływania 
krótkookresowe i nie długofalowe, nie pozostawiające po sobie długotrwałych efektów. Po zrealizowaniu 
inwestycji oddziaływanie będą  pozytywne w postaci braku zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rowów i potoków, 
zmniejszeniem zanieczyszczeń  emitowanych do powietrza w skutek plynniejszego ruchu pojazdów 
samochodowych. Z drugiej strony istotnym jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu oraz ochrony 
środowiska, co będzie warunkować  rozwój gospodarczy. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż  korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest 
wariant doprowadzenia do realizacji celów krótko i długoterminowych zapisanych w aktualizacji ,,Programu... „. 

Presja społeczna na zagospodarowywanie coraz to nowych terenów, w tym atrakcyjnych przyrodniczo oraz ogólna 
sytuacja społeczno-gospodarcza panująca w Polsce nie pozwoli na uniknięcie konfliktowych aspektów rozwoju 
poszczególnych sfer życia. Należy zatem wcześniej opracować  takie plany działań, które umożliwią  rozwój gminy 
Krasocin przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej. 

Istotnym elementem jest także wyznaczenie dogodnych lokalizacji planowanych inwestycji zarówno pod 
względem środowiskowym, przyrodniczym i społecznym, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla działań  
związanych z budową  nowych dróg, oczyszczalni ścieków, budową  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
Na etapie opracowywania niniejszej prognozy nie ma możliwości oceny oddziaływania na środowisko wszystkich 
inwestycji ze względu to iż  zadania realizowane w latach 2021-2028 nie maja konkretnych planów realizacyjnych 
i lokalizacyjnych, będzie to możliwe po ustaleniu zakresów inwestycji i ich szczegółowych lokalizacji. Nie 
zmienia to faktu iż  inwestycje te muszą  być  zgodnie z aktualnie obowiązującymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego poszczególnych gmin na terenie których realizowane będą  inwestycje. 

Na aktualnym etapie istnieje możliwość  oceny możliwych oddziaływań  dla inwestycji, które mają  konkretne plany 
realizacyjne wraz konkretnymi lokalizacjami i opracowanymi dokumentacjami. 
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Tabela 9 Przewidywane negatywne i pozytywne skutki braku realizacji postanowień  „Programu..." 

Elementy środowiska 
Cele zapisane z projekcie 
„Programu..." Skutki o charakterze pozytywnym Skutki o charakterze negatywnym 

Różnorodność  
biologiczna 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Ochrona powierzchni ziemi 
i zasobów kopalin. 

Ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów, 

Gospodarka wodno - ściekowa 
ochrona przed powodzią  i suszą. 
Ochrona powietrza. 
Odnawialne źródła energii, 

Edukacja ekologiczna. 

Zmniejszenie 	zagrożenia 	spowodowanego 
intensyflkacją 	wykorzystania 	walorów 
przyrodniczych polegającego na penetracji terenów 
cennych przyrodniczo, w tym obszarów zaliczonych 
do sieci Natura 2000.  

Brak informowania społeczeństwa o ekologicznych walorach florystyczno - faunistycznych 
gminy, 	w wyniku czego nastąpi wzrost zachowań  patologicznych społeczeństwa 
polegających na grabieżach, dewastacjach, zaśmiecaniu terenów przyrodniczych i leśnych. 

Brak restytucji rzadkich gatunków roślin i zwierząt następstwem czego będzie ubożenie 
fauny i flory. 

Ubożenie roślinności z powodu zanieczyszczenia wód i gleby ściekami nieoczyszczonymi 
oraz z powodu zanieczyszczenia powietrza. 

Zanieczyszczenie terenów odpadami co spowoduje zagrożenia dla roślinności i dla wolno 
żyjących zwierząt. 

Zagrożenie dla ludności spowodowane brakiem działań  przeciwpowodziowych. 

Ludzie 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Ochrona powierzchni ziemi 
i zasobów kopalin. 

Ochrona i zrównoważony rozwój 
lasów. 

Gospodarka wodno - ściekowa 
ochrona przed powodzią  i suszą. 
Edukacja ekologiczna. 

Czasowe uciążliwości związane z hałasem w trakcie 
realizacji prac związanych z budową  kanalizacji 
sanitarnej czy remontami dróg. 

edukacyjnych.  

Słaba informacja turystyczna o regionie. 

Słaba informacja o powiecie i jego walorach przyrodniczych, inwestycyjnych, a także 

Brak informacji o możliwych zagrożeniach budowlanych (osuwiskowych). 

Degradacja lasów objawiająca się  m.in. nielegalnym gromadzeniem śmieci. 

Niska jakość  dróg, słaby dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Utrudnienie dostępu do edukacji ekologicznej i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec 
środowiska przyrodniczego. 

Zwierzęta i rośliny 

Edukacja ekologiczna. 

Gospodarka wodno - ściekowa 
ochrona przed powodzią  i suszą, 

Ochrona powietrza. 

Ochrona przed hałasem. 

Zmniejszenie zagrożenia związanego z niszczeniem 
siedlisk w trakcie działań  związanych z budową  sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej czy drogowej. 

Brak 	edukacji 	ekologicznej 	dla 	dzieci 	i 	młodzieży 	nt. 	walorów 	florystycznych 
i faunistycznych gminy. 

Brak informacji i edukacji turystycznej w regionie. 

Brak nowych terenów zieleni miejskiej/gminnej podnoszącej jakość  życia mieszkańców, w 
tym zieleni izolacyjnej. 

Słaba jakość  dróg w powiecie, utrudniona komunikacja regionalna i wewnątrz gminna. 

Mały dostęp mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Wody, zasoby naturalne 

Gospodarka wodno - ściekowa 
ochrona przed powodzią  i Suszą. 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii. 

Zmniejszenie zagrożenia powstającego w trakcie 
działań  związanych z budową  sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej czy drogowej 

Wzrost ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i gleby 
będący wynikiem zmniejszonego tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, w tym 
szczególnie kanalizacji sanitarnej. 

Niska jakość  wód i zanieczyszczenie gleb na terenie gminy z powodu zanieczyszczenia 
odpadami nielegalnie lokowanymi w rowach i zagajnikach. 

Niska jakość  inńastruktury komunikacyjnej w regionie. 

Zwiększenie ilości spalania niskiej jakości paliw. 

Powietrze 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii, 

Ochrona przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów NATURA 
2000. 

Brak dodatkowych zanieczyszczeń  powietrza i wody 
powstających w wyniku zwiększonej ilości turystów. 

Niezwiększające się  zanieczyszczenie powietrza w 
wyniku pojawiającej się  w sezonie większej ilości 
pojazdów 

Wzrost emisji zanieczyszczeń  powietrza spowodowany brakiem działań  zmierzających do 
likwidacji lub ograniczenia źródeł  emisji, w tym zwłaszcza dotyczy to zagadnień  tzw. niskiej 
emisji oraz z powodu braku działań  termomodemizacyjnych. 

Wzrost emisji zanieczyszczeń  komunikacyjnych spowodowany niską  jakością  dróg i długim 
czasem podróży 

Powierzchnia 	ziemi, 
krajobraz 

Ochrona powietrza. Odnawialne 
źródła energii. 

Edukacja ekologiczna, 

Gospodarka wodno - ściekowa. 

Brak zmiany krajobrazu w 	wyniku inwestycji 
polegających na budowie nowych odcinków dróg. 

Brak dostatecznych działań  edukacyjnych będących przyczyną  degradacji terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo objawiająca się  m.in. nielegalnym gromadzeniem śmieci. 

Wzrost ilości ścieków nieczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek i gleby 
będący wynikiem zmniejszającego się  tempa rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, w 
tym szczególnie kanalizacji sanitarnej. 

Wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przedłużającym się  czasem podróży, co 
wpłynie na ubożenie roślinności a tym samym zmianę  krajobrazu 

Klimat 

Ochrona powietrza. 

Odnawialne źródła energii. 

Edukacja ekologiczna, 

Zmniejszona antropopresja przy braku rozwoju 
turystyki. 

Brak 	zwiększenia 	ruchu 	samochodowego 	nie 
przyczyni się  do zwiększenia zagrożenia dla stanu 
powietrza 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie ochrony klimatu. 

Pogorszenie warunków życia z powodu zanieczyszczenia powietrza. 

Pogarszanie się  warunków, zwłaszcza w okresie letnim, spowodowane większym ruchem 
komunikacyjnym, co w konsekwencji przyczyni się  do pogorszenia stanu zdrowia 
mieszkańców. 

Zabytki Edukacja ekologiczna, 

Brak rozwoju turystycznego przyczyni się  do niższej 
presji na zabytki i ich niszczenie (brak dodatkowych 
ilości 	odpadów, 	dodatkowego 	ruchu 
komunikacyjnego). 

Brak promocji turystycznej gminy. 

Brak świadomości dotyczącej dbałości o dziedzictwo Gminy Krasocin 

Dobra materialne Edukacja ekologiczna, 

Brak 	rozwoju turystycznego przyczyni 	się 	do 
lepszego zachowania dziedzictwa kulturalnego (brak 
dodatkowych ilości odpadów, dodatkowego ruchu 
komunikacyjnego). 

Ubożenie dóbr w wyniku braku ich promocji, a także edukacji w tym zakresie. 

Źródło: opracowanie własne 
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Realizacja celów zapisanych w aktualizacji „Programu..." wraz z uwzględnieniem uwag zapisanych na końcu 
niniejszej Prognozy doprowd7i do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców 
Gminy Krasocin. 

Wśród aspektów niosących zagrożenia wystąpienia sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływań  na 
środowisko, można zaliczyć  przede wszystkim działania inwestycyjne takie jak budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, budowa sieci wodociągowej czy budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, co może przyczynić  
się  czasowo w trakcie realizacji w/w inwestycji do zwiększonej presji na środowisko. Planowanie tego rodzaju 
inwestycji poprzedzone jest zawsze ustaleniem zgodności tych działań  z Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego poszczególnych gmin na terenie których zaplanowane są  te inwestycje. 

Dlatego realizacja inwestycji, której funkcjonowanie niosłoby ze sobą  negatywny wpływ w długiej perspektywie 
czasowej będzie poprzedzona szerokimi konsultacjami i uzgodnieniami z organizacjami ekologicznymi, a także 
jednostkami nadzorującymi w celu wyboru lokalizacji i sposobu realizacji, które nie przyczynią  się  do zagrożenia 
dla terenów cennych przyrodniczo. 

W „Programie..." nie zaplanowano działań, które mogłyby w sposób długotrwały, nieodwracalny negatywnie 
oddziaływać  na środowisko. 

W wyniku realizacji zdecydowanej większości zadań  zaproponowanych z projekcie aktualizacji „Programu..." 
podkreśla się  realne bardzo wysokie korzyści przede wszystkim ekologiczne, a także poza-przyrodnicze - 
społeczne i gospodarcze. 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAN NA ŚRODOWISKO 

Ocenie możliwych oddziaływana na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte do 
realizacji w ramach poszczególnych celów w Programie Ochrony Środowiska. Stopień  i zakres oddziaływania 
zależeć  będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach 
zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też  na obszarach 
cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być  największy. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 
w odniesieniu do zadań  inwestycyjnych zaplanowanych w Programie... przy braku informacji o sposobie 
i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć  jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że 
większość  z zamierzeń  inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu wymagać  będzie 
przeprowadzenia postępowań  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.) w odniesieniu do 
konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych 
oddziaływań  i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, 
w zależności od aspektu jaki się  rozważa, może mieć  jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany 
element środowiska. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe będzie określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto ocenę  te dokona się  przede wszystkim 
pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące 
w fazie budowy z reguły maja charakter przejściowy. 

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy wariantów (wariant podstawowy oraz wariant 0), odstąpienie od 
realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań  w efekcie końcowym byłoby znacznie gorsze niż  wystąpienie 
ewentualnych znaczących oddziaływań. 

Mając powyższe na uwadze, poniżej, w odniesieniu do zadań  (sformułowanych w odniesieniu do poszczególnych 
segmentów środowiska) wymienionych w Programie..., scharakteryzowano jedynie typowe oddziaływania i ich 
ewentualne skutki dla środowiska związane z realizacją  tychże zadań. 
Z analizy wyłączono cele i zadania o charakterze systemowym, jako że ich realizacja w sposób bezpośredni 
wpisuje się  w realizację  zadań  dotyczących poszczególnych sektorów środowiska przyrodniczego. 

Poniżej przedstawiono matrycę  oddziaływania działań  i zadań  wyznaczonych w Programie na poszczególne 
elementy środowiska. Przyjęto następujące oznaczenia oddziaływań: 

• bezpośrednie - B, 

• pośrednie - P, 

• krótkoterminowe - 
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• długoterminowe - D. 

• stałe - S 

• chwilowe - C 

• skumulowane - Sk 

• pozytywne + i warunkowo pozytywne (+) 

• negatywne - i warunkowo negatywne (-) 

• brak oddziaływania - O 

Dla określenia skutków realizacji danego przedsięwzięcia/zamierzenia przyjęto następującą  skalę  oceny: 

—> Wzmacniające - zadanie służy bezpośrednio osiąganiu celów ochrony środowiska. Oczekiwane znaczące 
zmniejszenie oddziaływań  

—> Korzystne - zadanie istotnie zwiększa szansę  lub tempo osiągania celów ochrony środowiska. 
Oczekiwane mierzalne zmniejszenie oddziaływań  

—> Potencjalnie korzystne - korzyści środowiskowe spodziewane w wyniku realizacji danego projektu 
przeważają  w sposób jednoznaczny nad ewentualnymi skutkami negatywnymi, jednak ich osiągnięcie 
nie jest zagwarantowane i wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Prawdopodobne niewielkie 
zmniejszenie oddziaływań  

—> Neutralne - nie można zidentyfikować  istotnych (znaczących) oddziaływań  na środowisko (ani 
pozytywnych, ani negatywnych). Wplyw na środowisko jest pomijamy 

—> Potencjalnie negatywne - koszty/negatywne skutki środowiskowe równoważą  lub przewyższają  możliwe 
pozytywy w osiąganiu celów środowiskowych - możliwe jest, przynajmniej częściowe wyeliminowanie 
negatywnych skutków, pod warunkiem odpowiedniej realizacji celu/działania. Ryzyko okresowego, 
lokalnego zwiększenia negatywnego oddzialywań  

—> Niekorzystne/hamujące - realizacja projektu niesie ze sobą  niemożliwe do uniknięcia koszty 
środowiskowe, przeważające ewentualne (o ile występują) pozytywy w tym zakresie. Prawdopodobne 
mierzalne zwiększenie oddziaływań  

—> Ryzyko konfliktu - realizacja projektu niesie ze sobą  niemożliwe do uniknięcia konflikty z wymogami 
ochrony środowiska praktycznie wykluczając możliwość  ich osiągnięcia. Bardzo prawdopodobny, 
znaczący wzrost natężenia oddziaływań  
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Tabela 10 Matryca oddziaływania na środowisko - przewidywane oddziaływania na środowisko 

Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
KLimat . 	CEL STRATEGICZNY: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu - 

Edukacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie ochrony i 

zachowania walorów krajobrazui 
przyrody oraz promocja tych 

walorów 

wzmacniające BDS+ BDS-!- BDS+ BDS+ BDS+ O O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

2 

Przebudowa i częściowa wymiana 
składu gatunkowego zadrzewień  
przydrożnychwzdłuż odcinków 
dróg, nowe nasadzenia zieleni 

wysokiej, prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

wzmacniające BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

3 Promocja działań  
proekologicznych dla rolników 

wzmacniające BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

Objęcie ochroną  prawną  obszarów 
i obiektów najbardziej 

wartościowych przyrodniczo 
wzmacniające PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS-!- 

5 
Wyznaczenie i ochrona korytarzy 

ekologicznych w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

wzmacniające PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ 

6 
Budowa, modernizacja oraz 

pielęgnacja parków i skwerów 
wzmacniające o5 BKC+/- PDS+ BKC-!-/- BKC-!-/- O PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ 

realizacja działań  poza obszarami Natura2000 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie lesistości 

Uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych poprzez 
inwentaryzację  i sporządzanie 

uproszczonych planów urządzania 
lasów prywatnych oraz 

zwiększenie lesistości poprzez 
zalesienia 

wzmacniająceBDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

2 

Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych iochronnych — 
zgodnie z planami urządzania 

lasów państwowych 

wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych iochronnych — 

zgodnie z uproszczonymi planami 
urządzania lasów prywatnych 

wzmacniające BDS+ BDS-I- O BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

4 
Wzmocnienie kontroli gospodarki 

leśnej na obszarach nowych 
nasadzeń  iw lasach prywatnych. 

wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

5 
Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb i 

gruntów porolnych 
wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 	P"MMF— 
Promocja rolnictwa ekologicznego 
oraz rozpowszechnianie dobrych 

praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

wzmacniające BDS+ BDS+ (I BDS+ BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O O 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

2 
Waloryzacja terenów pod 

względem ich przydatności do 
produkcji zdrowej żywności 

wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

3 
Kontrola poziomu zanieczyszczeń  

gleb - rozwój sieci monitoringu 
gleb 

wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

4 

Stosowanie dobrych praktyk 
rolniczych mających na celu 
przeciwdziałanie: - spadkowi 

zawartości próchnicy, - wzrostowi 
gęstości objętościowej i 

zmniejszaniu porowatości, 
zasolenia oraz zakwaszania gleb 

wzmacniające O O O O BDS+ BDS+ O BDS+ O BDS+ O O 

5 

Ograniczenie do niezbędnego 
minimum powierzchni gleby 

objętej zabudową  w tym 
przeznaczania gruntów na cele 

inne niż  rolne 

wzmacniające BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O BDS+ BDS+ BDS+ O O 

CEL STRATEGICZNY: Racjonale i efektywne gospodarowania zasobami ze złóż  • m 
Współdziałanie organów 

koncesyjnych w celu ochrony 
rejonów występowania 

udokumentowanych złóż  objętych 
koncesją  oraz eliminacja 

nielegalnego wydobycia poprzez 
system kontroli 

wzmacniające O O O O O PDS-f PDS-f BDS+ BDS+ BDS+ O O 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
złoża zasobów naturalnych 

wacniające o o o o O PDS-f PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O O 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

CEL STRATEGICZNY: System zrównowazonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co 
najmniej dobrego Stanu wód 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska oraz 
udostępnianie wyników tego 

monitoringu w tym wzmocnienie 
monitoringu wód 

wzmacniające O O PDS+ O O PDS+ O O O PDS+ O O 

2 

Działania edukacyjne, 
promocyjne, propagujące i 
upowszechniające wiedzę  o 

konieczności, celach, zasadach i 
sposobach ochrony wód, 
sposobach ochrony przed 

powodzią  i suszą, w szczególności 
skierowane do dzieci i młodzieży 

wzmacniające o o o o o PDS+ PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O O 

3 

Działania związane z 
przywracaniem i poprawą  

ekologicznych funkcji wód i 
poprawą  hydromorfologii koryt 

cieków, w tym: działania 
renaturyzacyjne i rewitalizacyjne, 
przywracanie drożności cieków, 

zwiększenie retencyjności 
naturalnej ich zlewni 

wzmacniające PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

Utrzymywanie, doposażenie i 
optymalizacja wykorzystania 

magazynów 
przeciwpowodziowych 

wzmacniające O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

5 

Wyznaczanie i uwzględnianie w 
miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
ustaleń  planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym oraz 
granic obszarów zalewowych, w 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ BDS+ PDS+ O 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

tym obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, na których 
obowiązują  zakazy wynikające z 

ustawy Prawo wodne 

6 

Przeciwdziałanie skutkom suszy 
oraz ulewnych deszczy na 

obszarach zurbanizowanych 
poprzez zastosowanie zielonej 

infrastruktury 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ O PDS+ O PDS+ O O PDS+ O 

CEL STRATEGICZNY: System zrównowazonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co 
najmniej dobrego Stanu wód 	- 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej 
wzmacniające O BKC+i"- PDS+ BKC+/- PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

2 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja urządzeń  służących 

do oczyszczania ścieków 
komunalnych i 

zagospodarowywania osadów 
ściekowych 

korzystne O O PDS+ BKC-ł-/- BKC-ł-/- PDS+ O BKC-ł-/- PDS+ PDS+ O O 

3 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja ujęć  wody, stacji 

uzdatniania wody oraz 
infrastruktury służącej do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

korzystne O O PDS+ BKC+/- BKC+/- PDS+ O BKC+/- PDS+ PDS+ O O 

4 

Działania edukacyjne, 
promocyjne, propagujące i 
upowszechniające wiedzę  o 

konieczności, celach, zasadach i 
sposobach oszczędnego 
użytkowania wody oraz 

najważniejszych sprawach 
związanych z odprowadzaniem i 

oczyszczaniem ścieków, w 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność  

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

wzmacniające O O PDS+ PDS-I- PDS+ PDS+O PDS-ł- PDS+ PDS+ O O 

6 

Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez podmioty 

warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

CEL STRATEGICZNY: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu 
I 

Aktualizacja „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy 

Krasocin" oraz „Założeń  do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię  

elektryczną  i paliwa gazowe dla 
gminy Krasocin" 

wzmacniające o o PDS+ PDS+ PDS-I- PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

2 
Modernizacja i budowa 

oświetlenia ulicznego gminy 
Krasocin 

wzmacniające O RKC+/- PDS+ BKC+/- BKC+/- O PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ 

3 
Tennomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 
gminy Krasocin 

korzystne O BKC+i- PDS+ BKC+I- O O PDS+ O POS+ PDS+ O PDS+ 

4 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i mieszkalno- 

usługowych na terenie gminy 
Krasocin 

korzystne O BKC-ł-/- PDS+ BKC-ł-/- O O PDS O PDS+ PDS+ O PDS 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

5 

Monitoring zużycia paliw i 
nośników energii w budynkach 
użyteczności publicznej, System 

zarządzania energią  w budynkach 
użyteczności publicznej 

korzystne O BDS-ł-/ PDS+ BDS+/- BDS+/- O PDS+ BDS-i-/- PDS+ PDS+ O PDS-I- 

6 

Organizacja akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem 

emisji, efektywnością  
energetyczną  oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł  energii 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

Rozwój systemu informacyjnego 

dotyczącego monitoringu jakości 
powietrza i stanu jakości powietrza 

w skali lokalnej 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

8 
Sukcesywna kontrola uciążliwych 

zródeł  zanieczyszczeń  wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ O O 

9 Budowa dróg rowerowych korzystne O BKC+/- PDS+ BKC-ł-/- BKC-ł-/- O PDS+ O PDS+ PDS+ O PDS-f 

10 
Budowa i przebudowa 

infrastruktury drogowej na terenie 
gminy 

korzystne O IIKC+/- PDS+ BKC-I-/- BKC-l-/- O PDS+ O PDS+ PDS+ O PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: Racjonalna gospodarka odpadami, Gospodarowanie odpadami innymi niż  komunalne 

Opracowywanie sprawozdań  z 
funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz analiz 

gospodarowania odpadami 

wzmacniające O O PDS+ O 0 O O PDS+ (I PDS+ O O 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

2 

Doskonalenie i rozwijanie systemu 
zbierania małogabarytowych 

zuzytych baterii i akumulatorów ze 
źródeł  rozproszonych 

wzmacniające O O PDS+ PDS-I- PDS+O PDS-l- PDS+ PDS-ł- PDS+ O PDS-1- 

3 

Wzmacnianie kontroli 
prawidłowego postepowania z 

odpadami ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ 

4 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji, unieszkodliwianych 
przez składowanie 

wzmacniające O O PDSI- PDS-I- PDS+O PDS-l- PDS+ PDS+ PDS-I- O PDS-l- 

5 

Przygotowanie do ponownego 
wykorzystania i recyklingu 

materiałów odpadowych, takich 
jak papier, metal, tworzywa 

sztuczne i szkło 

wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ 

6 

Osiągniecie poziomu 
selektywnego zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych, w 
wysokości co najmniej 4 

kg/mieszkańca/rok 

wzmacniające O O PDS+ PDS-I- PDS+ O PDS-I- PDS+ PDS+ PDS+ O PDS-I- 

7 
Sukcesywne zapobieganie i 
usuwania dzikich wysypisk 

odpadów 
wzmacniające O O PDS+ PDS-I- PDS+ O PDS-I- PDS+ PDS+ PDS-!- O PDS-!- 

8 

Kontynuacja edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami na obszarze 
gminy Krasocin 

wzmacniające O O PDS+ O O O O PDS+ O PDS+ O O 
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Zadanie otencalne 

Ocena zadania 
pod względem 

o - 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Roznorodnośc 

biol. 
. 

Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 
Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz 

Zasoby 
naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

Realizacja „Programu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Krasocin wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ 

10 
Aktualizacja inwentaryzacji i 
programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 
wzmacniające O O PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ PDS+ PDS+ PDS+ O PDS+ 

. 
CEL STARTEGICZNY: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Ograniczenie hałasu 
przemysłowego na skutek 
zwiększenia działalności 

kontrolnej i inspekcyjnej oraz 
wdrażania zaleceń  pokontrolnych 

wzmacniające O O O BDS-I- O O O O O 0-!- O PDS-!- 

2 

Stosowanie zabezpieczel 
akustycznych na wymagających 

tego odcinkach dróg i linii 
kolejowych oraz działania zawarte 

w POH 

wzmacniające O O BDS+ BDS-i-I- BCK- O O O BDS+!- 0 O PDS+ 

3 

Stosowanie odpowiednich zapisów 
w planach zagospodarowania 

przestrzennego, umożliwiających 
ograniczenie emisji hałasu do 

środowiska 

wzmacniające O O O BDS-I- O O O O O 0+ O PDS-f 

4 

Redukcja hałasu przemysłowego 
(w tym m.in. wyciszanie hal oraz 
hałasujących maszyn i urządzeń  

przez zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań  takich jak np. obudowy 
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, 

izolacje akustyczne) 

wzmacniające O O O BDS-I- O O O O O 0+ O PDS-!- 
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Zadanie 

Ocena zadania 
pod względem 
potencjalnego 
oddziaływania 
na środowisko 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

Natura2000 
Różnorodność  

biol. 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 
ziemi 

Krajobraz 
Zasoby 

naturalne 

Zabytki i 
dobra 

materialne 
Klimat 

5 
Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji 

hałasu 
wzmacniające O O O BDS+ O O 0 O O 0+ O PDS+ 

6 
Bieżący monitoring poziomów 
hałasu w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska 
wzmacniające O O O BDS+ O O O O O 0+ O PDS+ 

7 
Działania administracyjne mające 

na celu ograniczenia hałasu z 
zakładów 

wzmacniające O O O BDS+ O O O O O 0+ O PDS+ 

CEL STRATEGICZNY: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń  ponadnormatywnych promieniowaniem elektromagnetycznym 

Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. 
poprzez preferowanie nisko 

konfliktowych lokalizacji źródeł  
promieniowania 

elektromagnetycznego 

wzmacniające BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

3 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących pola 

elektromagnetyczne 
wymagających zgłoszeń  

wzmacniające BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS+ 

Kontynuacja monitoringu pól 
elektromagnetycznych 

wzmacniające BDS+ BDS+ BDS+ BDS+ BDS-I- O PDS+ BDS+ BDS+ BDS+ O PDS-I- 
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Z oceny oddzialywania wpływu planowanych zadań  wynika, że w większości przypadków zamierzenia Programu 
będą  mieć  pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska lub nie będą  mieć  identyfikowalnego 
(znaczącego) wpływu. 

Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań  będą  zależne m.in. od lokalnej 
chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Na 
etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań  może pojawić  się  oddziaływanie na środowisko, jednak nie 
powinno to być  oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe i chwilowe. 

Bezpośrednie, potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą  wystąpić  w wyniku realizacji zadań  
Programu: 

• nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowy i pozostałych 
komunikacyjnych; 

• nieodwracalne przekształcenia terenów nieużytków rolnych w wyniku zalesień; 

• nieodwracalne przekształcenia terenu i krajobrazu w wyniku prac na urządzeniach melioracji wodnej; 

• zagrożenie dla gatunków chronionych w wyniku prac termomodernizacyjnych; 

• przerwanie powiązań  ekologicznych; 

• lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza (w przypadku inwestycji 
drogowych); 

• lokalne podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć  przewidzianych do 
realizacji z wyłączeniem działań  na rzecz ochrony przyrody); 

• uciążliwości związane z emisją  substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków); 

• wzrost ilości odpadów (realizacja inwestycji budowlanych); 

• wzrost ilości ścieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach). 

W kategorii oddziaływań  pośrednich wskazano przede wszystkim: 

• wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 
drogowych; 

• wzrost intensywności ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach; 

• wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć  
kanalizacyjno-wodociągową. 

Wpływ na różnorodność  biologiczną, zwierzęta, rośliny integralność  obszarów chronionych (w tym na 
obszary Natura 2000) oraz drożność  korytarzy ekologicznych 
Oddziaływania pozytywne 

Bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze będą  miały przede wszystkim zadania wprost 
ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę  stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków (głównie jako 
realizacja działań  określonych w planach zadań  ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planach ochrony dla 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych). Bezpośrednie pozytywne oddziaływania na świat przyrodniczy 
będzie miało zadanie związane z prowadzeniem systematycznego monitoringu różnorodności biologicznej i 
geologicznej, w szczególności przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 oraz kontynuowanie 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy. Pozytywne oddziaływanie na przyrodę  regionu będzie miało 
także zadanie związane z kształtowaniem struktury gatunkowej i przestrzennej lasów (w dokumentach 
planistycznych) w kierunku przebudowy drzewostanów do zgodnych z siedliskiem, a także przebudowy 
drzewostanów monokulturowych, co wpłynie na różnorodność  biologiczną  na terenach leśnych. 

Bezpośredni pozytywny wpływ na jakość  siedlisk i organizmów związanych z dolinami rzecznymi i środowiskiem 
wodnym będą  miały działania związane z rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków. 
Pośrednio stan siedlisk powinien ulec poprawie poprzez działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (np. 
budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej), poprawy jakości powietrza oraz niektórych działań  związanych z 
rozbudową  i usprawnieniem zbiorowego systemu transportu. W ich efekcie powinno nastąpić  zmniejszenie 
poziomu zanieczyszczeń  w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie korzystnie na warunki bytowania zwierząt 
i roślin. Dzięki utrzymaniu walorów przyrodniczych oraz powierzchni leśnych, pozytywne oddziaływania 
dotyczyć  będą  także klimatu oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Bardziej złożone ekosystemy pozwalają  w 
znacznym stopniu utrzymać  właściwy reżim hydrologiczny, a także są  odporniejsze na niekorzystne zmiany 
klimatu i zjawiska pogodowe. 
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Oddzialywania negatywne 

Możliwe oddziaływania negatywne na przyrodę  i różnorodność  biologiczną  będą  miały związek z realizacją  
planowanych inwestycji, m.in. związanych z modernizacją  i rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
podłączeniem nowych odbiorców, budową  instalacji do produkcji biopaliw, poprawą  efektywności energetycznej 
z uwzględnieniem OZE, zapewnieniem sieci instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, utworzeniem 
i rozbudową  istniejących gminnych lub ponadgminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
rozwoju transportu kolejowego, stabilizacji i zabezpieczenia terenów osuwiskowych, regulacji stosunków 
wodnych na terenie osuwiskowym, rozwiązań  technicznych oraz rozwiązań  infrastrukturalnych np. budowa 
obwodnic miast, przebudowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, utwardzenie dróg i poboczy, budowa 
tras rowerowych, budowa urządzeń  i budowli wodnych związanych z ochroną  przeciwpowodziową  oraz 
melioracjami wodnymi. Oddziaływania te związane będą  głównie z etapem realizacji budowy (krótkoterminowe). 

Przedsięwzięcia związane z ochroną  przeciwpowodziową  oraz z budową  małych elektrowni wodnych mogą  
zakłócać  lokalne korytarze migracji ryb i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Grupą  działań  o 
zidentyfikowanym możliwym negatywnym wpływie na różnorodność  biologiczną, gatunki roślin, zwierząt oraz 
korytarze ekologiczne są  inwestycje w ramach rozwoju OZE. Należy pamiętać, iż  na obszarach objętych ochroną  
prawną  przed wykonaniem inwestycji należy uzyskać  odpowiednie decyzje oraz spełniać  warunki związane z 
ograniczeniami i zakazami panującymi w poszczególnych formach ochrony przyrody. Na terenie województwa 
znajdują  się  tylko dwa takie obszary, jednak przy wyborze lokalizacji farm należy uwzględnić  trasy migracyjne 
gatunków ptaków oraz nietoperzy (należy wykonać  odpowiedni monitoring przedrealizacyjny). Budowa małych 
elektrowni wodnych może wiązać  się  z przerwaniem ciągłości ekologicznej w korytach cieków, uszkodzeniem 
roślinności wodnej oraz zmianą  reżimu hydrologicznego. W ramach wykonywania działań  szczególną  uwagę  
należy zwrócić  na potrzeby siedliskowe ryb oraz ich migracje (stosowanie przepławek, odpowiedni dobór 
terminów realizacji inwestycji). Duże projekty polegające na budowie farm fotowoltaicznych mogą  negatywnie 
oddziaływać  na gatunki ptaków, poprzez zaburzanie ich naturalnych korytarzy migracyjnych, a także zwiększenie 
śmiertelności na skutek kolizji spowodowanych efektem lustra wody, olśnienia i wystąpienia efektu termicznego. 
Ponadto mogą  one zajmować  cenne siedliska łąkowe, stanowiące także miejsce żerowania i gniazdowania 
gatunków ptaków lub w sąsiedztwie ich korytarzy migracyjnych. 

Analiza oddziaływania zaplanowanych do realizacji budowli wodnych służących innym celom (m.in. stawy, 
zbiorniki rekreacyjne, zbiorniki retencyjne) może zarówno pozytywnie jak i negatywnie oddziaływać  na 
przedmioty ochrony w obszarach chronionych oraz zwierzęta, rośliny i siedliska przyrodnicze. Negatywny wpływ 
będzie dotyczył  wycinki drzew i krzewów, zajmowania siedlisk zwierząt i roślin oraz ryzyka uszkadzania np. 
roślinności wodnej i wprowadzaniu barier w migracjach ryb. Z drugiej strony zaplanowane stawy, zbiorniki 
retencyjne (także na obszarach leśnych) i rekreacyjne mogą  z czasem stać  się  siedliskami gatunków ptaków, ryb i 
roślin, a także stanowić  miejsce żerowania dla gatunków ptaków i ssaków. Wykonywane w ramach Programu 
stawy, będą  elementem prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej. Poza inwestycjami liniowymi 
możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki zwierząt może wystąpić  w przypadku działań  z zakresu 
termomodernizacji i remontów obiektów, wdrażania rozwiązań  dla energetyki prosumenckiej (np. montaż  paneli 
solarnych na dachach). W trakcie realizacji ww. działań  może dochodzić  do płoszenia lub zamurowywania 
gniazdujących tam ptaków, a także hibernujących nietoperzy. Przy tego typu pracach szczególną  uwagę  należy 
zwrócić  na występowanie miejsc lęgowych jerzyków zwyczajnych (Apus apus) oraz wróbli (Passer domesticus), 
w obrębie modernizowanych obiektów. W przypadku stwierdzenia stanowisk nietoperzy, należy prace prowadzić  
poza sezonem hibernacji (listopad - marzec). W przypadku stwierdzenia występowania miejsc lęgowych ww. 
ptaków należy powstrzymać  się  od prowadzenia prac w sezonie lęgowym (od marca do sierpnia), aby nie 
doprowadzić  do zniszczenia gniazd. Istotne jest również  zamknięcie otwartych stropodachów ocieplonych 
materiałem sypkim i umieszczenie budek lęgowych. W obrębie budynków, dla których stwierdzono wstępowanie 
jerzyków konieczne jest wieszanie budek (skrzynek) lęgowych o specjalnej konstrukcji. Warto nadmienić, że 
prace prowadzone na obiektach, na których stwierdzono gniazdowanie jerzyków zgodnie z ustawą  o ochronie 
przyrody z 14 kwietnia 2004 r. wymagają  zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie z ww. 
ustawą  obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych, w związku z tym każdy przypadek 
podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu 
należy kwalifikować  jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień  tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju 
mogą  być  prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia RDOŚ  na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk i 
ostoi ptaków. Planowane działanie może być  realizowane przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się  
do ochrony środowiska i przyrody. Biorąc pod uwagę  układ oraz charakter istniejących korytarzy ekologicznych 
na terenie objętym Programem należy stwierdzić, iż  są  one przede wszystkim powiązane z ekosystemami dolin 
rzecznych i ich okolic. Projekt dokumentu przewiduje działania polegające na wprowadzaniu budowli 
hydrotechnicznych, a także prac związanych z utrzymaniem cieków, jak również  powstawania obiektów 
retencyjnych. Należy jednak stwierdzić, iż  przy zachowaniu odpowiednich standardów realizacyjnych, np. 
prowadzenia prac poza okresem tarła i migracji płazów, wprowadzaniem przepławek dla ryb, ze względu na skalę  
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zaplanowanych działań  znaczące negatywne oddziaływanie na migrujące zwierzęta nie powinno wystąpić. 
Podobnie inwestycje związane z budową  dróg mogą  potencjalnie znacząco oddziaływać  na korytarze ekologiczne. 
Zastosowanie odpowiednich działań  minimalizujących (np. przejścia dla zwierząt) pozwolą  zachować  naturalne 
szlaki migracji, szczególnie biorąc pod uwagę, iż  nie zakłada się  inwestycji tj. drogi ekspresowe i autostrady. 

W ramach realizacji Programu nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na różnorodność  
biologiczną, rośliny, zwierzęta oraz obszary objęte ochroną  prawną  i korytarze ekologiczne. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddzialywanie 

• stosowanie wszelkich możliwych środków technicznych w celu ochrony zwierząt w trakcie inwestycji 
liniowych (np. montaż  siatek i pojemników w celu ochrony płazów i drobnych ssaków) o ile będzie to 
konieczne, 

• ograniczanie wycinki drzew i krzewów pod nowe inwestycje (m.in. drogowe, wodno-kanalizacyjne) do 
minimum i stosowanie nowych nasadzeń  (kompensacji) wraz z ich późniejszym utrzymaniem, 

• odpowiedni rozkład terminów i sposobów prac, w tym prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków, 
rozrodem płazów, hibernacji nietoperzy i tarła ryb, 

• stosowanie wszystkich możliwych środków związanych z ochroną  zwierząt podczas prowadzenia prac 
remontowych i termomodernizacyjnych obiektów (np. zabezpieczanie lub przenoszenie gniazd, 
pozostawianie otwartych otworów stropodachowych, stosowanie kompensacji przyrodniczej zgodnie z 
zaleceniami RDOS), 

• stosowanie technologii w jak najmniejszym stopniu wpływającej na środowisko (ograniczającej emisję  
zanieczyszczeń  i hałasu), 

• lokalizacja farm fotowoltaicznych na podstawie wykonanego monitoringu przedrealizacyjnego, 
• uwzględnianie wariantu lokalizacyjnego w sposób zgodny z dokumentami planistycznymi, przepisami i 

aktami prawnymi obowiązującymi dla poszczególnych form ochrony przyrody, a także biorąc pod uwagę  
potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk zwierząt i roślin oraz korytarze migracyjne i łączność  
ekosystemów. 

Wpływ na zasoby wodne, jakość  wód podziemnych i powierzchniowych, ryzyko zagrożenia powodzią, 
przeciwdzialanie skutkom suszy. 
Oceniając wpływ realizacji projektu Programu na wody odniesiono się  do wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz do potencjalnych zagrożeń  powodzią, podtopieniami i suszą. Przepisy krajowe jak i prawodawstwo unijne 
zabraniają  realizowania przedsięwzięć, które mogą  pogorszyć  stan wód powierzchniowych i podziemnych pod 
względem jakościowym i ilościowym, jak również  podejmowania działań, które mogłyby ograniczyć  ich funkcje 
ekologiczne. 

Oddziaływania pozytywne 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektowanego Programu są  w większości ukierunkowane 
pośrednio lub bezpośrednio na ochronę  lub poprawę  stanu wód podziemnych i powierzchniowych. 

Bezpośrednio największe korzyści przyniesie realizacja działań  polegających na budowie, rozbudowie i 
modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak również  infrastruktury towarzyszącej, które są  wprost 
nakierowane na ochronę  wód. Podobne oddziaływanie niosą  ze sobą  działania związane z monitoringiem i 
minimalizacją  strat wody. Pozytywnie oddziaływać  na wody będą  projekty związane z przeciwdziałaniem 
występowania powodzi. Jednym z wielu skutków powodzi jest zanieczyszczenie wód, m.in. zawiesinami, 
substancjami biogennymi, ściekami, metalami ciężkimi i szkodliwymi substancjami organicznymi. 

Swobodny przepływ rzek i możliwość  meandrowania sprzyja naturalnemu oczyszczaniu się  wód płynących. 
Okresowe zalewanie dolin rzecznych sprzyja rozwojowi naturalnych siedlisk nadrzecznych, tj. lasy łęgowe, które 
charakteryzują  się  bogactwem flory i fauny. Planowane działania w ramach gospodarki wodnej oraz ochrony 
przeciwpowodziowej będą  prowadziły do ograniczenia ryzyka oraz skutków wywołanych ponadnormatywnymi 
wezbraniami prowadzącymi do powodzi. Pośrednie i bezpośrednie zwiększanie zasobów wodnych będzie 
przeciwdziałało występowaniu i negatywnym skutkom suszy. Zaproponowane w projekcie Programu działania 
będą  zmierzać  do poprawy warunków klimatycznych dzięki systematycznej poprawie reżimu hydrologicznego 
oraz jakości wód. Należy pamiętać, iż  jest to główna determinanta utrzymania odpowiednich warunków 
klimatycznych oraz przystosowania do zmian klimatycznych. Ze środowiskiem wodnym powiązany jest także 
sektor energetyczny. Dlatego projekty związane z poprawą  efektywności energetycznej, z popularyzacją  
oszczędzania energii oraz promowaniem odnawialnych źródeł  energii, pośrednio pozytywnie będą  wpływać  na 
wody poprzez zmniejszenie ich poboru do celów chłodniczych. Pozytywny wpływ na wody wykazują  także 
działania zmniejszające zanieczyszczanie powietrza poprzez ograniczenie ich depozycji w wodach. Na redukcję  
zanieczyszczeń  przedostających się  do wód mają  również  wpływ niektóre z działań  z zakresu rozbudowy i 
przebudowy infrastruktury drogowej regionu. Woda wykazuje cechy mobilności w środowisku, a 
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zanieczyszczenia z powietrza przenikają  do środowiska glebowego. W związku z tym poprawa stanu jakości 
powietrza wpłynie na poprawę  stanu jakości wody. 

Oddzialywania negatywne 

Możliwe oddziaływania negatywne będą  polegać  na obniżeniu poziomu wód gruntowych, trudnością  związaną  z 
przesączaniem wód opadowych, ze względu na występowanie powierzchni silnie zabudowanej oraz 
przedostawaniem się  szkodliwych substancji do wód (szczególnie na etapie realizacji niektórych inwestycji). 

Możliwe oddziaływania negatywne na wody związane są  z budową, modernizacją  jak i eksploatacją  dróg. Na 
etapie budowy dochodzi do odwodnienia terenu, co może skutkować  czasowym obniżeniem zwierciadła wód 
gruntowych i zmianą  stosunków wodnych. Ponadto do wód podziemnych mogą  przedostawać  się  różnorakie 
zanieczyszczenia, jednak nie powinny wpłynąć  znacząco na ich jakość. Podczas użytkowania dróg 
zanieczyszczenia przedostają  się  do wód w wyniku infiltracji z wodami opadowymi i roztopowymi. Podstawą  
ochrony przed tego typu zanieczyszczeniami jest zastosowanie systemów odwodnień, które umożliwiają, 
w normalnych warunkach eksploatacji, absorpcję  węglowodorów ropopochodnych. Chemizm wód ulega zmianom 
głównie za sprawą  rozpuszczalnych w wodzie soli, które migrują  do ekosystemów wodnych. Oddziaływania te 
będą  pośrednie i długotrwałe. Realizacja działań  infrastrukturalnych może pociągać  za sobą  szereg negatywnych 
oddziaływań  na etapie budowy konkretnych inwestycji, takich jak odwadnianie wykopów, skutkujące obniżeniem 
zwierciadła wody podziemnej oraz infiltracją  zanieczyszczeń  z terenu budowy do ziemi i wód gruntowych. 
Oddziaływania te jednak będą  mieć  charakter lokalny i krótkotrwały. Negatywne oddziaływanie zadań  
polegających na prowadzeniu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych będzie polegać  na 
zmianie poziomu zwierciadła wody. Nie będzie to jednak prowadziło do znacząco negatywnego oddziaływania na 
wody. Działania polegające na prowadzeniu projektów w zakresie regulacji koryt rzecznych oraz utrzymaniu 
rowów odwadniających, realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nie będą  znacząco 
negatywnie oddziaływać  na wody. Realizacja tych działań  będzie wpływać  na jakość  wód powierzchniowych i 
podziemnych. Pewne negatywne oddziaływanie może wystąpić, ale będzie ono związane jedynie z fazą  realizacji 
poszczególnych inwestycji. Po zakończeniu tych projektów należy spodziewać  się  pośrednio poprawy jakości wód 
poprzez ograniczenie niekontrolowanych spływów w trakcie wezbrań. Oddziaływania negatywne na środowisko 
wodne mogą  się  wiązać  z przywracaniem drożności oraz rewitalizacją  cieków. Działania te powodować  mogą  
nienaturalny reżim hydrologiczny poprzez zmianę  rytmu stanów wód w rzekach oraz mogą  powodować  zmiany 
prędkości nurtu cieków. Prędkość  nurtu wpływa z kolei na intensyfikację  erozji i pogłębianie dna. Wycinka drzew 
i krzewów wzdłuż  cieków i rowów powoduje, że wody szybciej się  nagrzewają  co prowadzi do spadku zawartości 
tlenu, a to z kolei może doprowadzić  do wycofywania się  z rzeki szeregu organizmów. Ograniczenie lub brak 
obudowy biologicznej cieków sprzyja intensywniejszym spływom powierzchniowym z pól ornych wraz z 
chemicznymi środkami ochrony roślin co niekorzystnie wpływana jakość  wód i gatunki w nich bytujące. 

Wpływ na jednolite części wód 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie wodno - środowiskowym kraju ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych przez JCWP położonych na terenie gminy wykazała, iż  są  one związane z kilkoma 
problemami. Pierwszy dotyczy niskiego stopnia skanalizowania w obszarze JCWP. W roku oceny, tj. 2009 
założono, że utrzymując ówczesne tempo rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych osiągnięcie dobrego stanu 
możliwe jest do roku 2025. Projekt Programu zakłada zdecydowane przyspieszenie prac nad rozbudową  sieci 
kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, można więc uznać  że jego realizacja istotnie przyczyni 
się  do poprawy jakości JCWP i zbliży do osiągnięcia celów środowiskowych. Inne derogacje zakładają, m.in. 
realizację  działań  związanych z ochroną  przeciwpowodziową. 

Działania wyznaczone w projekcie Programu w tym zakresie nie powinny zatem wpłynąć  na termin osiągnięcia 
zakładanych celów. Ponadto wpływ na osiągnięcie celów ma charakter zagospodarowania zlewni oraz zmiany 
antropogeniczne. Jeśli chodzi o poprawę  w zakresie użytkowania rolniczego, to przewiduje się  stopniową  poprawę  
na skutek wdrażania opisanych w Programie działań  związanych z upowszechnianiem rolnictwa ekologicznego 
oraz zabiegów ograniczających nawożenie upraw. Również  w przypadku wód podziemnych celem zaplanowanych 
działań  jest poprawa ich jakości. Oddziaływania pozytywne dotyczące wód charakteryzują  się  
długoterminowością. Ich konsekwencją  będzie poprawa jakości wód powierzchniowych co pozwala przewidywać, 
że w kolejnym horyzoncie czasowym, tj. do roku 2025 może zostać  zrealizowane osiągnięcie celów 
środowiskowych. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby wodne oraz jakość  wód powierzchniowych 
i podziemnych w tym jednolitych części wód. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

ograniczenie uszczelniania zlewni, np. poprzez planowanie rezerw terenu, które ma służyć  zapewnieniu 
możliwości swobodnej infiltracji wód do ziemi, 
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• uregulowanie gospodarki wodami opadowymi - oczyszczenie ich oraz możliwość  ich retencjonowania w 
celu ograniczenia spływu powierzchniowego, należy przy tym brać  pod uwagę  nie tylko dany obszar, ale 
i obszar położony niżej w zlewni (jest to szczególnie ważne w miastach), 

• prowadzenie robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę  wód, 
• zabezpieczenia urzął7eń, w których użytkowane są  niebezpieczne dla środowiska wodnego substancje 

przed wyciekami, na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji należy preferować  technologie 
wodooszczędne. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 
Oddziaływania pozytywne 

Pozytywne oddziaływanie na stan jakości powietrza związane będzie przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji 
zanieczyszczeń. Obniżenie ładunku emisji zanieczyszczeń  nastąpi poprzez realizację  inwestycji takich jak: 
podnoszenie efektywności energetycznej w budynkach, modernizację  systemów grzewczych, stosowanie 
alternatywnych paliw i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł  energii. Duży pozytywny wpływ prognozuje 
się  w zakresie projektów związanych z rozwojem systemów ciepinych oraz przyłączania mieszkańców do sieci 
gazowej, ponieważ  znaczny ładunek zanieczyszczeń  w powietrzu pochodzi z tradycyjnych palenisk. Kontynuacja 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów zmniejszy ilość  nielegalnego spalania odpadów w domowych 
paleniskach, co wpłynie na poprawę  jakości powietrza. Również  realizacja inwestycji z zakresu OZE wpłynie 
bezpośrednio pozytywnie na jakość  powietrza. Mała popularność  OZE często wiąże się  z niewiedzą  mieszkańców, 
dlatego też  w Programie zaplanowano upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł  energii. 
W celu zracjonalizowania zużycia energii należy zmniejszyć  zapotrzebowanie na nią, m.in. poprzez 
termomodernizację  budynków. Poprzez zakładaną  w Programie modernizację  sieci ograniczone zostaną  straty 
energii na przesyle. Z optymalizacją  wykorzystania energii paliw ściśle związane są  modernizacje kotłowni, 
łączenie systemów grzewczych a także odzysk ciepła ze spalin. System zachęt do wymiany systemów grzewczych 
da wymiemy efekt w postaci zredukowania emisji zanieczyszczeń  pyłowych i benzo(a)pirenu. Główną  przyczyną  
emisji ze źródeł  komunikacyjnych jest duże natężenie ruchu indywidualnego pojazdów. Do niwelacji tego 
problemu przyczynią  się  budowy, a także remonty dróg, które pozwolą  na upłynnienie ruchu. Ważnym działaniem 
będzie wyprowadzenie ruchu poza obszary zabudowane, co pozwoli znacznie obniżyć  stężenie szkodliwych 
substancji na ich terenach. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej wpłynie na ograniczenie wtórnej 
emisji substancji pyłowych emitowanych do powietrza w wyniku unosu z nawierzchni dróg. Również  organizacja 
ruchu może mieć  pośrednio pozytywny wpływ na stan jakości powietrza. Znaczący wpływ na jakość  powietrza 
ma zastępowanie tradycyjnych środków lokomocji przez korzystanie ze ścieżek rowerowych i komunikacji 
zbiorowej. Biorąc pod uwagę  walory krajobrazowe i przyrodnicze obszaru objętego Programem można liczyć  na 
popularyzację  korzystania ze szlaków pieszo- rowerowych. Pośredni długoterminowy wpływ na powietrze może 
mieć  upowszechnianie edukacji. Działania głównie w zakresie edukacji ekologicznej mogą  mieć  pośrednie i 
wtórne znaczenie w kontekście kształtowania właściwych postaw wobec środowiska oraz powinny z wysokim 
prawdopodobieństwem przyczynić  się  do poprawy jakości powietrza w przyszłości. Natomiast świadomość  
szkodliwości stosowania paliw tradycyjnych o niskiej jakości do celów grzewczych oraz spalania odpadów w 
domowych kotłach bezpośrednio wpłynie na zwiększenie stosowania ekologicznych źródeł  energii, a tym samym 
redukcję  emisji zanieczyszczeń  do powietrza. Stopień  zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na czynniki 
klimatyczne, szczególnie na terenach miejskich. Dlatego też  wraz z poprawą  stanu powietrza zmianom ulega 
klimat, jeśli inne czynniki nie wpływają  zbyt negatywnie i dominująco. 

Oddziaływania negatywne 

Oddziaływania negatywne w głównej mierze mają  charakter przejściowy i związane są  z fazą  realizacyjną  
planowanych inwestycji. Potencjalne negatywne oddziaływanie na powietrze mogą  mieć  inwestycje drogowe. 
Zródłem negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej jest zarówno jej budowa jak i eksploatacja. Faza 
budowy związana jest z emisją  spalin z maszyn budowlanych oraz emisją  substancji pyłowych, których źródłem 
jest głównie unos z powierzchni pylących. Charakter tych oddziaływań  będzie lokalny i krótkotrwały, tj. do czasu 
zakończenia robót budowlanych. Eksploatacja nowo powstałych dróg spowoduje emisję  zanieczyszczeń  związaną  
ze wzrostem natężenia ruchu w tych lokalizacjach. Ponadto wytwarzanie energii z biomasy może potencjalnie 
negatywnie wpływać  na powietrze, poprzez emisję  tlenków azotu, pyłu i benzo(a)pirenu. Dodatkowo produkcja 
energii z biomasy może powodować  uciążliwości dla ludzi związane z powstawaniem odorów. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na jakość  powietrza atmosferycznego. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

• unikanie emisji głównie substancji pyłowych na etapie budowy, rozbudowy czy modernizacji obiektów, 
• przestrzeganie zaostrzonych zapisów pozwoleń  budowlanych, 
• stosowanie zapisów promujących ochronę  powietrza (np. korzystanie z maszyn i urządzeń  o wysokich 

normach spalin czy zraszanie materiałów pylących) w dokumentach przetargowych, 
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• ograniczanie stosowania paliw wysokoemisyjnych. 
• lokalizowanie biogazowi, wykorzystujących biogaz rolniczy kilkaset metrów od zabudowy 

mieszkaniowej z uwzględnieniem kierunków wiatrów oraz możliwością  odizolowania od terenów 
sąsiadujących pasami zieleni średnio- i wysokopiennej, 

• spalanie biomasy w wysokich temperaturach, w instalacjach posiadających możliwość  wysokosprawnego 
odpylania gazów odlotowych. 

Wpływ na klimat akustyczny 
Oddziaływania pozytywne 

Pozytywne oddziaływanie na klimat akustyczny przede wszystkim będzie zauważalne na terenach miejskich i o 
zwiększonym ruchu. Działania podejmowane w zakresie poprawy standardów akustycznych związane będą  z 
ograniczeniem głównie hałasu drogowego poprzez realizację  i rozbudowę  obwodnic oraz tras alternatywnych. 
Działanie to przyczyni się  do eliminacji ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się  w obszarach 
szczególnie wrażliwych na ponadnormatywny hałas. Pozytywny wpływ na klimat akustyczny będą  miały także 
inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji transportu publicznego. Duże znaczenie w redukcji 
ponadnormatywnego hałasu będzie miał  rozwój systemu ścieżek rowerowych, który spowoduje zmniejszenie 
ruchu samochodowego. Zmniejszenie hałasu nastąpi w wyniku budowy zintegrowanego systemu zarządzania 
ruchem drogowym. Przyczyni się  on do zoptymalizowania czynników wpływających na poziom hałasu takich jak: 
natężenie ruchu, prędkość  jazdy, struktura rodzajowa ruchu itp. W ten sposób osiągnie się  upłynnienie ruchu, 
zmniejszenie zatorów i w rezultacie ograniczenie hałasu. 

Oddziaływania negatywne 

Oddzialywania negatywne będą  miały charakter krótkotrwały i chwilowy. Negatywne oddziaływania na klimat 
akustyczny mogą  zaistnieć  w czasie budowy, jak również  eksploatacji nowych elementów drogowych (budowa 
nowych odcinków obwodnic, przebudowa i remont ulic) oraz w trakcie budowy elementów liniowych 
infrastruktury technicznej (m.in. modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci ciepłowniczych). 
Etap budowy związany jest z intensyfikacją  prac wykonywanych przez ciężki sprzęt budowlany, który może 
generować  ponadnormatywny hałas, jednak będzie on miał  charakter lokalny i nie powinien wpłynąć  znacząco na 
przekroczenie dopuszczalnych norm dla terenów objętych ochroną  akustyczną  zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Negatywny wpływ na klimat akustyczny może występować  w przypadku czyszczenia ulic na mokro. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

• stosowanie barier akustycznych na etapie realizacji konkretnych inwestycji drogowych (szczególnie w 
miejscach przejścia dróg uciążliwych przez tereny mieszkaniowe i usług chronionych), 

• zastosowania odpowiednio szerokich pasów zieleni o zróżnicowanej wysokości tak, aby zapewnić  
maksymalne wartości pochłaniania i odbijania fali akustycznej. 

Oddzialywanie na ludzi 
Oddziaływania pozytywne 

Ponieważ  projekt Programu zakłada zrównoważony rozwój regionu z jednoczesną  poprawą  stanu środowiska 
pozytywne oddziaływania na zdrowie i życie jego mieszkańców są  prognozowane we wszystkich działaniach. 
Przede wszystkim będą  one związane z poprawą  jakości powietrza, wód, gleb i środowiska przyrodniczego. 
Również  usprawnienie gospodarki odpadami wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Poprawa standardów 
środowiska wpłynie korzystnie na jakość  i bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi (poprzez redukcję  czynników 
chorobotwórczych bezpośrednio wpływających na ich życie i zdrowie). Ograniczenie zużycia konwencjonalnych 
źródeł  energii bezpośrednio może się  przyczynić  do zmniejszenia zachorowań  powodowanych złą  jakością  
powietrza atmosferycznego. Pozytywny wpływ na zdrowie ludzi, a także ich finanse będą  miały działania 
związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Dodatkowo termomodernizacja wpłynie pozytywnie na 
poprawę  komfortu ciepinego mieszkańców. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, 
budowie obwodnic i nowych dróg, mieszkańcy będą  mogli szybciej się  przemieszczać, unikać  korków i zatorów 
drogowych. Bezpośrednio na zdrowie ludzi wpływać  będą  inwestycje w sektorze gospodarki wodno - ściekowej. 
Modernizacje sieci wodociągowej i ich czyszczenie mogą  przełożyć  się  na poprawę  jakości wody przeznaczonej 
do picia. Istotny pozytywny wpływ zarówno na jakość  życia mieszkańców oraz jakość  wód podziemnych w tym 
przeznaczonych do spożycia będą  miały inwestycje związane z rozbudową  infrastruktury dotyczącej 
odprowadzania i oczyszczania ścieków - w szczególności dotyczy to obszarów wiejskich. Na bezpieczeństwo 
mieszkańców wpłyną  działania sprzyjające ochronie przeciwpowodziowej, a także promocja systemów 
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informowania o zagrożeniach. Na poprawę  świadomości ekologicznej mieszkańców wpłynie promowanie 
proekologicznych postaw oraz działalność  edukacyjna. 

Oddziaływania negatywne 

Wraz ze wzrostem presji na środowisko, pojawiają  się  również  negatywne oddziaływanie na ludzi. W przypadku 
realizacji analizowanego Programu będą  miały charakter przejściowy i lokalny. Negatywne oddziaływania 
związane będę  głównie z emisją  zanieczyszczeń  pyłowych na etapie realizacji inwestycji i ponadnormatywnym 
hałasem generowanym przez maszyny budowlane. Dodatkowym źródłem hałasu mogącego oddziaływać  na 
zdrowie ludzi w sposób negatywny jest emisja z transportu. Negatywne odczucia wśród mieszkańców mogą  
budzić  utrudnienia związane z organizacją  ruchu. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 
Działania, które będą  przyczyniać  się  do ograniczenia negatywnych wpływów na ludzkie zdrowie to: 

• odpowiednie prowadzenie prac remontowych i budowlanych (poza porą  nocną, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń  ograniczających pylenie), 

• transport materiałów na place budów poza porą  wzmożonego ruchu oraz z uwzględnieniem bezpiecznych 
warunków ich przewożenia (właściwe oznaczenia, stosowanie plandek zabezpieczających), 

• stosowanie odpowiedniego sprzętu emitującego mniejszy poziom hałasu i spalin, 
• odpowiedni dobór lokalizacji inwestycji transportowych oraz stosowanie ekranów akustycznych. 

Wpływ na środowisko glebowe i zasoby naturalne 
Oddziaływania pozytywne 

W głównej mierze pozytywne oddziaływanie na środowisko glebowe będzie realizowane poprzez zadania 
związane z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi, zwiększanie lesistości, ochronę  walorów przyrodniczych 
oraz zwiększanie zdolności retencyjnych. Działania powinny przynieść  pozytywny efekt także w zakresie wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz wpłyną  pozytywnie na klimat. Pozytywny wpływ na powierzchnię  ziemi 
przyniesie ograniczenie emisji zanieczyszczeń  powietrza, które migrują  do gleb. Oddziaływania pozytywne 
wystąpią  również  w sektorze surowcowym. Poprawa efektywności energetycznej poprzez inteligentne zarządzanie 
energią  oraz wykorzystanie różnego rodzaju OZE zmniejszy zapotrzebowanie na surowce. W kontekście 
regionalnym istotne będą  działania dotyczące zrównoważonego wydobycia surowców oraz rekultywacji obszarów 
poekaploatacyjnych. Zdecydowanie wpłyną  one pozytywnie na powierzchnię  ziemi i pozwolą  niwelować  
negatywne zjawiska także w innych elementach środowiska (np. wody, zasoby przyrodnicze). 

Oddziaływania negatywne 

Do działań  negatywnych związanych z realizacją  przedsięwzięć  zawartych w Programie możemy zaliczyć: 
zajmowanie powierzchni ziemi pod nowe inwestycje, usuwanie wierzchnich warstw gleby, powstawanie odpadów 
budowlanych, wzrost wydobycia surowców budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu 
mas ziemnych. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko glebowe i zasoby naturalne. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 
Działania, które będą  przyczyniać  się  do ograniczenia negatywnych wpływów na powierzchnię  ziemi i zasoby 
naturalne to: 

• wybór odpowiedniej lokalizacji inwestycji, 
• zastosowanie materiałów, które umożliwią  chociaż  częściowe przesiąkanie wody do gruntu, 
• zaplanowanie obszarów towarzyszących tak, aby pełniły funkcję  zielonej infrastruktury, 
• racjonalne wykorzystywanie materiałów budowlanych. 

Wpływ na krajobraz 

Oddziaływania pozytywne 

Działania o pozytywnym wpływie na krajobraz to głównie zadania związane z ochroną  przyrody, lasów oraz 
zachowania naturalnych cech gleb jak również  prawidłowego funkcjonowania wód. Do poprawy estetyki 
przestrzeni miejskiej przyczynią  się  także działania dotyczące, m.in. termomodernizacji budynków, wprowadzania 
zieleni, innowacyjnych rozwiązań  w zakresie poprawy klimatu na terenach miejskich (np. zielone ściany i dachy). 
Pozytywny bezpośredni i długoterminowy wpływ będą  mieć  działania mające na celu przywrócenie funkcji 
społecznych, gospodarczych bądź  rekreacyjnych terenom zdegradowanym, które stanowią  znaczący negatywny 
element krajobrazu. 
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Oddziaływania negatywne 

Negatywny wpływ na krajobraz może być  powodowany przez inwestycje drogowe umiejscowione poza na 
terenami miejskimi. Działanie to wiąże się  ze zmianą  charakteru danego terenu, z wycinką  drzew, czy 
wykonywaniem nasypów i wykopów, co powoduje ingerencję  w naturalny charakter terenów otwartych. Zmiany 
są  nieodwracalne i zmieniają  krajobraz w znacznym stopniu. Negatywne oddziaływanie na krajobraz może być  
spowodowane przez rozwój instalacji produkujących energię  ze źródeł  odnawialnych. Potencjalnie negatywnie 
wpływać  mogą  także inwestycje dotyczące budowy instalacji (np. związanych z utylizacją  odpadów czy produkcją  
energii i ciepła), jak również  wprowadzania budowli wodnych czy obiektów retencyjnych oraz 
przeciwpowodziowych. Znaczne zmiany w krajobrazie mogą  powodować  inwestycje związane z budową  farm 
fotowoltaicznych. Są  one lokowane przeważnie poza terenami przekształconymi antropogenicznie, co powoduje 
iż  stają  się  niepożądanymi dominantami krajobrazowymi. 

Mogą  one wpływać  nieodwracalnie na wysokie walory krajobrazowe. Należy więc zapewnić  zgodność  z 
dokumentami planistycznymi przystępując do wyboru lokalizacji ww. inwestycji, a także uwzględniać  zakazy 
dotyczące obszarów objętych ochroną  krajobrazową. 
Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 
W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania poszczególnych kierunków wsparcia na krajobraz konieczne 
jest odpowiednie planowanie inwestycji, uwzględniające konieczność  wkomponowania planowanych obiektów w 
istniejący krajobraz. 

Wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne 

Oddziaływania pozytywne 

Wszelkie działania związane z ochroną  i rozwojem dziedzictwa kulturowego powodują  zazwyczaj pośredni 
pozytywny wpływ na wartość  zmodernizowanych obiektów i możliwość  zwiększenia wpływów finansowych 
wynikających ze świadczonych w nich usług. Pośrednio oddziałują  także na nieruchomości znajdujące się  w ich 
sąsiedztwie. Pozytywny wpływ na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra materialne ma również  zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń  powietrza, co wpłynie na poprawę  ich stanu technicznego. 

Oddziaływania negatywne 

Negatywne oddziaływania wiążą  się  z możliwym spadkiem wartości nieruchomości (budynków i gruntów) z 
uwagi na niepożądane sąsiedztwo nowych inwestycji, które w opinii społecznej pogarszają  atrakcyjność  
(krajobrazową  i funkcjonalną) danego miejsca i odwrotnie na wzrost wartości nieruchomości wplywa lokalizacja 
i dostęp do obiektów zabytkowych, cennych obszarów przyrodniczych, jak i środków komunikacyjnych. Rozwój 
transportu może również  negatywnie oddziaływać  na nieruchomości, w otoczeniu których modernizacja systemu 
transportowego spowodowała wzrost natężenia ruchu kołowego. 

Nie prognozuje się  znaczącego negatywnego oddziaływania na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra materialne. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Wszelkie działania mające na celu ochronę  obiektów zabytkowych i utrzymanie ich w należytym stanie należy 
planować  i realizować  zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Wpływ na wystąpienie poważnych awarii 
Oddziaływania pozytywne 

Projekt Programu nie przewiduje inwestycji w postaci obiektów i urządzeń  mogących być  źródłem wystąpienia 
poważnych awarii. Program zawiera natomiast wiele korzystnych rozwiązań, które będą  minimalizować  skutki 
wystąpienia poważnej awarii dla obiektów i urządzeń  zlokalizowanych na terenie gminy Krasocin. 

Oddziaływania negatywne 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii wiązać  się  będzie głównie z realizacją  nowych szlaków transportowych, po 
których poruszać  się  mogą  pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Realizacja układu komunikacyjnego 
województwa nie będzie jednak bezpośrednio wpływała na wystąpienie poważnej awarii, będą  to jednak 
potencjalne lokalizacje wystąpienia tego niekorzystnego zdarzenia. 

Rekomendacje działań  minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie 

Wszelkie działania mające na celu ochronę  środowiska przyrodniczego przed skutkami poważnych awarii należy 
planować  i realizować  zgodnie z wymogami Ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Realizacja Programu nie będzie powodowała tyzyka wystąpienia poważnych awarii. 

Wpływ na gospodarkę  odpadami i ograniczenie powstawania odpadów 

Oddziaływania pozytywne 

81 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspekływq do 2028 roku 

Realizacja Programu zakłada powstanie instalacji oraz obiektów związanych z najkorzystniejszą  dla środowiska 
utylizacją  odpadów, a także rozwój systemu ich selektywnej zbiórki. Pozytywny wplyw niewątpliwie będą  miały 
działania przeciwdziałające nielegalnemu pozbywaniu się  odpadów - w formie tzw. „dzikich wysypisk", a także 
poprzez spalanie ich w domowych kotłowniach. Długofalowy pozytywny trend dotyczący właściwego 
zagospodarowania odpadów, a także ograniczenia w ich powstawaniu prognozowany jest dzięki wdrażaniu 
inicjatyw dotyczących edukacji ekologicznej. 

Oddziaływania negatywne 

Powstawanie dużej ilości odpadów (w szczególności budowlanych) będzie związane z realizacją  inwestycji 
dotyczących budowy nowych obiektów (instalacji, zbiorników retencyjnych, dróg itp.). Należy pamiętać, iż  
powinny one zostać  właściwie zagospodarowane. 

8.2. Planowane inwestycje mogące potencjalnie (P) lub znaczqco oddziaływać  (Z)na środowiska 
podane w informacjach od poszczególnych interesari uszu Programu 

Gmina Krasocin 

Przebudowa drogi powiatowej nr 263T w msc. Cieśle (długość  0,140 km) - (P), 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów - Czerwonka w msc. Nowy Dwór (długość  0,200 
km) - (P), 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin - (P), 

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno etap IV (około 0,200 
kra) - (P), 

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin IV (około 0,350 km) - (P), 

Budowa wodociągu ul. 1 Maja w msc. Krasocin (około 0,100 km) - (P), 

Przebudowa wodociągu w msc. Bukowa (około 0,100 km) - (P), 

Montaż  paneli fotowoltanicznych na budynkach gminnych - (P), 

Modernizacja instalacji grzewczej w budynku komunalnym w msc. Skorków - (P), 

Rewitalizacja zbiornika wodnego w msc. Krasocin ( w trakcie realizacji) - (P), 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Kielcach 
Na lata 2021 - 2025 planowane jest jedynie opracowani dokumentacji projektowych: 

Brak informacji na temat prowadzonych postępowań  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

PGW Wody Polskie 

. 	rozbiórka tam bobrowych i zatorów jak w poprzednich latach. 

8.3. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań  na poszczególne aspekty 

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że generalnie realizacja zaproponowanych w projekcie 
aktualizacji „Programu..." celów i zadań  wpłynie korzystnie na stan poszczególnych segmentów środowiska 
przyrodniczego i w efekcie końcowym przyczyni się  do poprawy ich jakości. Nie oznacza to jednak, że w trakcie 
realizacji dokumentu nie wystąpią  czasowo negatywne oddziaływania na środowisko o różnym natężeniu. Należy 
jednak pamiętać, że mają  one charakter przejściowy a ich ewentualne negatywne wpływy są  rekompensowane 
wskutek osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego i społecznego. 

Z najbardziej niekorzystnymi skutkami środowiskowymi związane będą  przede wszystkim inwestycje z zakresu 
infrastruktury techniczno - inżynieryjnej, których negatywne oddziaływanie będzie dotyczyć  zarówno fazy 
budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć  realizowanych w sektorze wód (m.in. 
budowa wodociągów i kanalizacji, budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja 
urząd7eń  wodnych) oraz powietrza atrnosferycznego i hałasu (rozbudowa i modernizacja sieci drogowej). 

Należy w tym miejscu podkreślić, że o ile ujemne skutki środowiskowe występujące w fazie realizacji inwestycji 
raczej nie będą  miały trwałego charakteru, o tyle w fazie eksploatacji tych inwestycji należy spodziewać  się  
trwałych zmian w środowisku dotyczących: 
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1.  przekształceń  krajobrazu (drogi, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne), 

2.  wpływu na jakość  powietrza i klimat akustyczny (rozbudowa infrastruktury drogowej), 

3.  zmiany warunków hydrologicznych oraz hydrogeologicznych (budowa kanalizacji, budowa dróg,), 

4.  przerwania ciągłości struktur przyrodniczych oraz zmiany szlaków migracji zwierząt (budowa dróg). 

Odrębną  kwestę  stanowią  inwestycje budzące konflikty społeczne, co jest związane z realizacją  działań  na 
obszarach chronionych. Nie ulega wątpliwości, że mogą  one wystąpić  w trakcie realizacji dokumentu, co z kolei 
będzie wiązało się  z koniecznością  podjęcia decyzji obejmującej: 

• zmianę  realizacji projektowanego przedsięwzięcia, 
• wykonanie działań  kompensacyjnych, 
• lub całkowitą  rezygnację  z inwestycji. 

Wybór jednego z rozwiązań  będzie uzależniony od szeregu czynników spośród których największe znaczenie 
będzie miał  aspekt środowiskowy i społeczny. Dodatkową  kwestią  dotyczącą  jednak już  wszystkich zadań  
inwestycyjnych będzie przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednich procedur 
i opracowanie stosownych dokumentów uwzględniających ewentualny wpływ inwestycji na środowisko. 

Ostatecznie należy jednak podkreślić, że realizacja projektu aktualizacji ‚„Programu... z całą  pewnością  będzie 
wpływać  na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko głównie poprzez: 

• racjonalną  gospodarkę  wodną  powodującą  ograniczenie strat w zasobach wodnych 
• poprawę  jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym m.in. poprzez efektywniejsze 

i wydajniejsze oczyszczanie ścieków komunalnych 
• poprawę  jakości powietrza atmosferycznego wskutek ograniczania emisji gazowych i pyłowych 

pochodzących z sektora gospodarczego, ale również  związanych z tzw. niską  emisją  
• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Krasocin. 

Tabela 11 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  Programu Ochrony Środowiska 
na Obszary Natura 2000 

Wyszczególnienie 

1. działania inwestycyjne polegające na budowie infrastruktury ochrony środowiska takiej jak sieć  kanalizacji sanitarnej czy budowa 
i modernizacja dróg nie przyczyni się  do długofhlowych negatywnych oddziaływań  na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 
wystąpią  krótkotrwałe oddziaływania, które należy w miarę  możliwości minimalizować, 

2. pośrednie efekty celów rozwoju są  w kontekście oddziaływania na Naturę  2000 trudne do zdefiniowania - prawdopodobnie ich 
wpływ będzie minimalny, ale jego charakter - pozytywny. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 12 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  Programu Ochrony Środowiska 
na różnorodność  biologiczną, zwierzęta i rośliny 

Wyszczególnienie 

wszelkie działania inwestycyjne wiążące się  z przekształceniami przestrzeni wpływają  na analizowane zagadnienia - wiążą  się  ze 
zmianą  charakteru użytkowania terenu, zmianą  charakteru powierzchni biologicznie czynnej, z podziałami terenu i osłabianiem 
jego odporności na antropopresję, z tworzeniem barier przestrzennych, z wyparciem pewnych gatunków i/lub wprowadzaniem w 
ich miejsce nowych, z wprowadzaniem nowego charakteru roślinności w związku z urządzaniem terenów zielonych, zieleni 
ozdobnej, zieleni izolacyjnej, itp. Zdecydowana większość  opisanych zmian ma charakter negatywny, ale nie jest to regułą  
i każdorazowo indywidualna ocena poszczególnych przedsięwzięć, może być  odmienna, 

2. 	aktualizacja „Programu..." przewiduje szereg działań  o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Zadania o takim charakterze 
wiążą  się  zawsze także z poprawą  świadomości ekologicznej ludności i podejmowaniu działań  na rzecz ochrony środowiska. 
W tym aspekcie ustalenia aktualizacji „Programu..." należy uznać  za wpływające pośrednio i w długim okresie, w sposób 
pozytywny na bioróżnorodność, świat zwierząt i świat roślin. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 13 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  aktualizacji Programu Ochrony 
Srodowiska na ludzi   

Wyszczególnienie 

1.  poprawą  warunków zamieszkania (w tym stan przestrzeni publicznych, jakość  inflastruktuty technicznej, dostępność  
infrastruktury społecznej), 

2.  poprawą  świadomości ekologicznej (w tym oszczędzanie wody i prądu, dbałość  o ład i porządek), 

3.  poprawę  warunków codziennego życia (optymalizacja sieci drogowej, zwiększony dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej), 

4.  Zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu (nowe trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne). 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 14 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  aktualizacji Programu Ochrony 
Srodowiska na powierzchnię  ziemi i krajobraz 

Wyszczególnienie 

J. w znacznej mierze działania zawarte w aktualizacji „Programu.....dotyczą  przestrzennie obszarów już  zagospodarowanych, 
pełniących określone funkcje, a realizacja zapisów aktualizacji „Programu.....ma za zadanie ich uzupełnienie. W związku z tym 
oddziaływanie negatywne na powierzchnię  ziemi i krajobraz jest w większym stopniu pozytywne niż  negatywne. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 15 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  Programu Ochrony Środowiska 
na klimat 

Wyszczególnienie 

1. rozwój ruchu komunikacyjnego na terenach cennych przyrodniczo nie przyczyni się  do zmniejszenia globalnej presji na zmiany 
klimatyczne, jednak udrażnianie ruchu samochodowego zmniejszy negatywne oddziaływanie, 

2. nie przewiduje się  znaczących oddziaływań  w zakresie rozwoju turystyki, który ma mieć  łagodny charakter uwzględniający walory 
przyrodnicze. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 16 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  Programu Ochrony Środowiska 
na zasoby naturalne 

Wyszczególnienie 

1. aktualizacja ,Programu..."  zawiera szereg zapisów dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, w tym 
infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacji), co w znacznym stopniu ogranicza oddziaływanie negatywne poszczególnych 
celów na zasoby naturalne, jakimi są  złoża wód podziemnych wykorzystywanych jako woda pitna dla mieszkańców Gminy. 

2. część  zasobów naturalnych znajdujących się  na terenie gminy jest chroniona w sposób naturalny oraz poprzez działający system 
prawny to oddziaływanie realizacji poszczególnych celów na zasoby naturalne jest stosunkowo niewielkie i zazwyczaj nie będzie 
miało istotnego wpływu na te zasoby. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 17 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  Programu Ochrony Środowiska na 
zabytki.   

Wyszczególnienie 

1. rozwój turystyki i działania informacyjne mogą  przyczynić  się  do zwiększenia liczby wypoczywających i odwiedzających gminy 
Krasocin turystów. Może to mieć  negatywne skutki w postaci zwiększonego ruchu samochodowego, zwiększonej ilości odpadów 
pozostawionych przez turystów, a także większego hałasu spowodowanego zwiększeniem się  ilości atrakcji dla turystów (bary, 
dyskoteki). 

2. Oddziaływanie to ma także pozytywny efekt zwiększa się  przedsiębiorczość  mieszkańców, a tym samym zamożność. W wyniku 
tego z pewnością  będą  realizowane prace renowacyjne na zabytkowych obiektach, w związku z tym będzie to trwałe i korzystne 
oddziaływanie mające wpływ na podniesienie atrakcyjności gminy. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 18 Przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją  ustaleń  Programu Ochrony Środowiska 
na dobra materialne.   

Wyszczególnienie 

1.  aktualizacja „Programu..." nie zawiera ustaleń, które prowadziłyby do dających się  przewidzieć  istotnych strat w zakresie wartości 
i jakości dóbr materialnych, 

2.  realizacja ustaleń  aktualizacji „Programu ...„ będzie się  wiązała zpoprawą  jakości i wartości przestrzeni publicznych (estetyzacja, 
modernizacja, remonty, termomodernizacje budynków, realizacja nowych lub poprawa stanu istniejących terenów zieleni), 

3.  realizacja ustaleń  aktualizacji „Programu ...„ będzie się  wiązała z poprawą  sytuacji materialnej mieszkańców, co będzie sprzyjać  
konsumpcji i poprawie standardu zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne 

W zdecydowanej większości oceniono, iż  realizacja zamierzonych celów nie wpłynie w sposób zauważalny na 
analizowane zagadnienie. Tak duża liczba ocen pozytywnych wynika w dużej mierze ze specyfiki planowanych 
zamierzeń  rozwojowych - spośród 10 celów głównych, tylko 3 w sposób ewidentny i inwazyjny wkraczają  
w środowisko przyrodnicze i są  osadzone w konkretnej przestrzeni, która może pełnić  funkcje ekologiczne. 

Chodzi tu przede wszystkim o budowę  sieci kanalizacji, modernizację  dróg, a także działania przeciwpowodziowe. 
Wszystkie te działania przyczyniać  się  będą  do oddziaływania negatywnego tylko w tracie realizacji inwestycji. 

Lokalizacja każdej z inwestycji ma niebagatelne znaczenie, gdyż  nieprawidłowa lokalizacja drogi czy oczyszczalni 
ścieków będzie negatywnie oddziaływać  także po zakończeniu realizacji inwestycji. Tylko właściwa lokalizacja 
inwestycji będzie minimalizować  ryzyko negatywnych oddziaływań. Na etapie opracowania niniejszej prognozy 
nie ma jednak sprecyzowanych planów dotyczących lokalizacji wszystkich planowanych w ramach 
„Programu..." inwestycji, związku z tym aby maksymalnie ograniczyć  ryzyko negatywnego oddziaływania 
należy prawidłowo dobrać  lokalizację  tych działań  w zgodzie z Miejscowymi i Wojewódzkim Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, aktami prawnymi i opiniami i wytycznymi organów nadzorujących 
inwestycje ekologiczne. 

Trzy cele (edukacja ekologiczna i ochrona przed promieniowaniem oraz poważne awarie) spośród dziesięciu 
analizowanych mają  natomiast typowy charakter projektów miękkich - związanych z infonnowaniem o walorach 
gminy, podnoszeniem edukacji ekologicznej, prowadzeniem badań  jakości środowiska w celu zapobiegania 
poważnym awariom, oraz minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego, a więc nie mają  bezpośredniego 
(a nawet istotnego pośredniego) wpływu na przestrzeń  i środowisko. 

W niektórych przypadkach nie było możliwe wydanie jednoznacznej oceny. Dosyć  częste są  sytuacje, gdy cel ma 
bardzo złożony charakter i poszczególne działania w ramach tego celu mogą  w różny sposób oddziaływać. 
W niektórych przypadkach działanie może być  ocenione dopiero w momencie wyznaczenia szczegółowej 
lokalizacji inwestycji gdyż  dopiero lokalizacja zadania różnicuje, czy ocena oddziaływania będzie pozytywna, czy 
negatywna. 

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ  MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ  NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ  WYNIKIEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do przedsięwzięć  realizowanych w ramach „Programu... „ które mogą  negatywnie oddziaływać  na środowisko 
należą  przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, 
kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć  gazowa, a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, zbiorniki 
retencyjne, urządzenia hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na 
środowisko można ograniczyć  do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ  
skala wywoływanych przez nie przekształceń  środowiska zależeć  będzie w znacznym stopniu od lokalnych 
uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie 
budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć  te oddziaływania. 
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Do ogólnych działań  ograniczających oddziaływanie należą: 
• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 

zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych; 

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań  konstrukcyjnych; 

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Przy realizacji koncepcji modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej należy tak planować  zakres prac 
budowlanych, aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić  ochronę  gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych. Dla eliminacji ujemnych dla środowiska skutków realizacji zadań  należy na etapie 
opracowywania koncepcji budowy, przewidzieć  wykonanie systemów regulujących stosunki wodne na obszarach 
przyległych. Aby zapobiec eutrofizacji zbiornika należy w obrębie zlewni zbiornika zapewnić  budowę  kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków co ograniczy spływ substancji biogennych z pól. 

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać  trwałości układów przyrodniczych i ciągłości 
funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać  presje na tereny 
wrażliwe, unikać  tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy 
ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie przepustów lub kładek dla 
zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać  te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć  oddziaływanie drogi jako źródła 
emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić  możliwość  budowy ekranów akustycznych oraz takie 
rozwiązania, które poprawią  płynność  ruchu np. wydzielenie pasa awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu 
w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, 
odpowiednia geometria łuków, budowa skrzyżowań  wielopoziomowych. Ponadto nasadzenia wzdłuż  drogi mogą  
ograniczyć  rozprzestrzenianie się  zanieczyszczeń. 

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio 
wcześniej działań  kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić  odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach 
zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń  przyrodniczych 
i różnorodnych tras migracji zwierząt. 

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter przekształceń  środowiska 
podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się  dokładne rozważanie lokalizacji inwestycji a także 
zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań  technicznych. 

10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 
WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO 
TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Większość  proponowanych do realizacji przedsięwzięć  w ramach projektu aktualizacji „Programu..." ma 
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie w tym zakresie rozwiązań  alternatywnych nie ma uzasadnienia. 
Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań  alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań  silnie zależą  od lokalnej chłonności środowiska lub od 
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych 
dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a także oczyszczalni ścieków należy, rozważać  warianty alternatywne 
tak, aby wybrać  ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać  na środowisko. Jako warianty 
alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, 
warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „O". 

Wariant „O" nie oznacza, że nic się  nie zmieni, ponieważ  brak realizacji inwestycji może także powodować  
konsekwencje środowiskowe, co opisano szczegółowo w rozdziale 5. 

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie 
rozwiązań  alternatywnych jest nieuzasadnione. 

W trakcie opracowywania niniejszej prognozy nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatku techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 
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11. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Aby w przyszłości istniała możliwość  obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych 
w ramach projektu aktualizacji „Programu... „ konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych 
niezbędnych do realizacji tych działań. 

Monitoring ten, ze względu na częstotliwość  gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych powinien być  
prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z postępów 
wykonania, powinny być  udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.), co najmniej w cyklu dwuletnim. 
Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić  jako: 

• monitoring ilościowy, 

• monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe obrazuje prognozę  zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich elementów 
środowiska da się  przypisać  wskaźniki, jak i również  dostępne dane są  zbyt ubogie, aby dokonać  prognozy 
ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w przyszłości 
wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich 
i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż  cześć  zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie 
została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

Prognoza optymistyczna powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w ochrony przyrody i środowiska 
zostaną  spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na realizację  postanowień  
projektu aktualizacji „Programu... „. 

Prognoza realistyczna uwzględnia dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków jakie poniesiono na 
realizację  postanowień  dotychczasowej wersji „Programu... „. 

Prognoza pesymistyczna powstała przy założeniu, że nie uda się  wydatkować  100% zaplanowanych nakładów na 
realizację  postanowień  projektu aktualizacji „Programu... „ a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie 
osłabione. 

Dla elementów projektu aktualizacji „Programu... „, dla których nie można prognozować  określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę  jakościowa, która stanowi jednocześnie uzupełnienie do 
oceny ilościowej. Listę  tę  można ewentualnie w przyszłości uzupełnić  o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące 
wykonania postanowień  projektu aktualizacji „Programu... „. 

Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą  do monitorowania poszczególnych celów projektu 
aktualizacji „Programu... „. 

12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko zadań  i przedsięwzięć  
planowanych w projekcie „Programu ...„ wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. 

W konwencji jako oddziaływanie transgraniczne określono jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie 
charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji strony, spowodowane planowaną  działalnością, której 
fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej strony. 
W załączniku 1 i załączniku 3 ww. konwencji określono działalności i dodatkowe kryteria, które wskazują  na 
możliwość  wystąpienia transgranicznego oddziaływania. Specjalnej analizie powinny podlegać  inwestycje 
zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące 
powodować  znaczące emisje lub zmiany w środowisku. 

Zaproponowane w ramach projektu aktualizacji „Programu... „ działania w zakresie dziesięciu celów w zakresie 
różnych dziedzin środowiskowych nie rodzą  żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, 
których charakter mógłby posiadać  znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć  zaproponowanych do realizacji 
w ramach projektu aktualizacji „Programu... „ ma charakter gminny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych 
przedsięwzięć  będzie miało zasięg lokalny. 

Na etapie opracowywania niniejszej prognozy według stanu wiedzy na chwilę  obecną  stwierdzono, że realizacja 
projektu „Programu ...„ nie wskazuje na możliwość  negatywnego stałego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, mogącego objąć  terytorium innych państw. 
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13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawą  wykonania niniejszej Prognozy oddzialywania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 zperspektywą  do 2028 roku" byly przepisy ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.). 

Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu była analiza potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych jak 
i negatywnych, jakie mogą  wystąpić  w środowisku w związku z realizacją  zadań  sformułowanych w projekcie 
„,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 zperspektywq do 2028 roku „. Należy w 
tym miejscu zaznaczyć  także, że przedmiotem analizy w aspekcie oddziaływań  negatywnych było nie tylko 
wskazanie możliwości ich wystąpienia, ale również  sformułowanie zaleceń  mających na celu ich ograniczenie 
bądź  wręcz zapobieżenie im. 

W kontekście powyższego punktem wyjścia dla opracowania niniejszej ,Prognozy..."  była analiza stanu 
aktualnego środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Krasocin oraz wskazanie najważniejszych problemów 
w tym zakresie. 

Analizy stanu aktualnego dokonano w oparciu o informacje uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Srodowiska, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), na podstawie danych uzyskanych 
z Gminy i Powiatu. Rokiem bazowym dla prowadzonych analiz był  rok 2020 oraz, w przypadku braku 
wiarygodnych informacji, korzystano także z danych za rok 2018-2019. 

Tabela 19 Ocena stanu środowiska gminy wskazuję  następujące problemy występujące w poszczególnych 
sektorach środowiska 

Powietrze atmosferyczne Wody powierzchniowe i podziemne Halas 

pogorszenie jakości powietrza ze 
względu na pył  zawieszony oraz 

nieuporządkowana gospodarka wodno- 
ściekowa na części obszarów wiejskich, 

niski stopień  oczyszczania ścieków, 

niekontrolowanych zrzutów ścieków ciągły wzrost natężenia ruchu 
benzo(alfa)piren przy szlakach bytowych do rzek płynących przez teren samochodowego i powolny rozwój 

komunikacyjnych, 

oddziaływanie emisji związanych z 

gminy, 

pogarszanie się  jakości wód podziemnych 

infrastruktury drogowej w stosunku do 
przybywającej liczby samochodów, 

indywidualnym ogrzewaniem budynków w płytkich poziomach wodonośnych w postępujący proces degradacji obszarów 
obrębie terenów zurbanizowanych, „cichych", 

brak obszarowych programów 
ograniczenia niskiej emisji na terenie brak racjonalnego gospodarowania wodą  nieuwzględnianie w miejscowych planach 

gminy Krasocin w gospodarce komunalnej oraz brak zagospodarowania przestrzennego 
racjonalizacji gospodarki wodnej w uwarunkowań  związanych z ochroną  przed 

niski udział  energii odnawialnej 
sektorze przemysłowym oraz 

wodochłonność  procesów produkcyjnych, 
hałasem 

w ogólnym bilansie energetycznym 

brak uporządkowanej gospodarki wodami 
opadowymi, w szczególności na terenach 

wiejskich 

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków 
środowiskowych związanych z realizacja poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim 
pod katem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie 
budowy z reguły mają  charakter przejściowy. 

Pozytywne oddziaływania zadań  wskazanych w „Programie..." na środowisko zdecydowanie przeważają  nad 
negatywnymi. 
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Negatywne potencjalne oddziaływanie mogą  mieć  przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji zadań. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska 
mogą  być  związane zfaza realizacji inwestycji. 

Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano 
m. in.: 

• 
• 
• 

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy, 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
Rozbudowa 	sieci 	wodociągów, 	kanalizacji 	i 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 

budowa 

• 

• 

• 

• 

• 

nieodwracalne przekształcenia 	terenów 	(np. 	inwestycje 
drogowe), 

nieodwracalne 	zmiany 	w 	krajobrazie 	(np. 	inwestycje 
drogowe), 

pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych 
dróg, napływ turystów), 
podwyższenie poziomu hałasu (np. 	inwestycje drogowe, 
napływ turystów), 
przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe). 

Realizacja żadnego z proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą  stałego negatywnego transgranicznego 
oddzialywania na środowisko. 
Negatywne oddziaływanie na środowisko ww. przedsięwzięć  można w pierwszej kolejności minimalizować  
poprzez wybór najbardziej racjonalnej ich lokalizacji zapewniającej zarówno wymierny efekt ekologiczny jaki 
społeczno - ekonomiczny, czyli innymi słowy - równowagę  przyrodniczą. 
Warunkiem wyboru najbardziej optymalnej lokalizacji jest analiza przepisów prawnych z zakresu ochrony 
zasobów przyrodniczych, dokumentów strategicznych oraz aktów prawa miejscowego (Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego). 

Większość  proponowanych do realizacji przedsięwzięć  ma pozytywny wpływ na środowisko proponowanie 
rozwiązań  alternatywnych innych niż  lokalizacyjne nie ma uzasadnienia. 
W przypadku gdy projekty inwestycyjne nie zostaną  wdrożone prowadzić  to będzie do pogłębiania się  problemów 
w zakresie stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza, stanu dróg poziomu edukacji 
ekologicznej, co negatywnie wpływać  będzie na komfort życia i zdrowie mieszkańców. 
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich celów zapisanych z projekcie „Programu..." pozwala na 
stwierdzenie, iż  generalnie realizacja zapisów i postanowień  projektu analizowanego dokumentu doprowadzi do: 

1. wzrostu poziomu wiedzy ekologicznej mieszkańców Gminy, 
2. większego dostępu do informacji turystycznej, 
3. podniesienia poziomu wiedzy o możliwościach budowlanych na terenie gminy, 
4. zwiększenia świadomości o stanie środowiska (badania, gleb, wykonanie map akustycznych, badania 

poziomu promieniowania elektromagnetycznego), 

5. zwiększenia powierzchni terenów z zielenią  urządzoną  - także wzdłuż  dróg, 
6. poprawy skuteczności ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony mieszkańców i ich mienia, 
7. zwiększenia dostępności do dobrej jakości wody do picia ze względu na rozbudowę  sieci wodociągowej, 
8. zmniejszenia zagrożenia dla wód i gleby z powodu ograniczenia zrzutu do rzek i potoków surowych 

ścieków, 
9. poprawy jakości środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego, 

10. ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych, 
11. poprawy warunków zdrowia, życia i pracy mieszkańców Gminy oraz turystów wypoczywających na jego 

terenie 
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