
Projekt   

 

UCHWAŁA    Nr  ….. /…… /2019 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019r. 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”. 

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 4 ust.1, art.15 ust.1, art.19 ust. 3b ustawy z dnia 6 października 2006r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2019 poz. 1295) Rada Miejska w Opatowie 

Uchwala, co następuje : 

§1 

W Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/275/2017 Rady 

Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej  

w Opatowie z dnia 28 marca 2018 roku dokonuje się zmiany w ten sposób, że Aneks nr 3 do 

„Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów”  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Projektodawca : Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Prezentujący projekt uchwały w imieniu projektodawcy:  

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 

  



Załacznik Nr 1  
do uchwały Nr ../…/2019 
Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia…………….. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                       

ANEKS Nr 3 
Do Programu Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Opatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2019 



W Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów  przyjętym uchwałą nr XXVII/230/216 Rady 
Miejskiej w Opatowie  z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz do Aneksu nr 2  uchwalonego uchwałą nr 
XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018r. wprowadza się następujące zmiany: 

W rozdziale 7 Lista planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wprowadza się nowe zadanie:  

1 Nazwa projektu Projekt rewitalizacyjny nr 18 
Budowa ścieżek rowerowych na ternie miasta Opatów 

2 Wskazanie podmiotów 
realizujących projekt 

Gmina Opatów  

3 Zakres realizowanych 
zadań 

W ramach projektu zostanie wybudowanych 3,4 km nowych ścieżek 
rowerowych/pieszo rowerowych wraz z infrastruktura 
towarzysząca (stojaki na rowery, wiata, ławki itp.). W ramach 
projektu zostanie również wybudowane oświetlenie ścieżki. Dzięki 
temu zwiększy się potencjał turystyczny (przyrodniczy, kulturowy) 
miasta i zostaną udostępnione dla turysty rowerowego nowe trasy i 
atrakcje dotychczas niedostępne. Budowa ścieżek rowerowych 
zakłada nawierzchnię inną niż z kostki betonowej.  

4 Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia danego 
projektu) 

Opatów 

5 Szacowana wartość 3 375 406,00 zł 
 

6 Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Ilość wspartej infrastruktury dla rowerów - 3,4 km. 
 
Sposoby pomiaru rezultatów projektów: 

 protokół zdawczo – odbiorczy 
 

7 Horyzont czasowy styczeń 2020 do grudzień 2022 

Usuwa się z zadania 18 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budynków 
wielorodzinnych inwestycję wprowadzoną Aneksem nr 2 – działanie 12 Termomodernizacja budynku 
po byłym PTTK zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 4 w pobliżu Środowiskowego Domu Pomocy 
Społecznej działka nr 660 KW KI1T/00001035/5.   

  



Do rozdziału nr 10 Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych 
z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 - publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady 
dodatkowości środków UE wprowadza się ramy finansowe dla nowego działania: 

Numer i nazwa projektu Wartość projektów 

Źródła finansowania 

Uwagi/ komentarze  Gmina 
Opatów 

inne JST 

Dofinansowanie Środki prywatne, 
w tym granty 

NGO UE 
Środki 

krajowe 

Podobszar rewitalizacji 1 Miasto Opatów - projekty ze sfery funkcjonalno - technicznej 

Projekt rewitalizacyjny nr 18 
Budowa ścieżek rowerowych na ternie miasta 

Opatów 

3 375 406,00 zł 
168 770,30 zł 0 zł 

2 869 095,10 zł 
 

337 540,60 zł 0 zł 

Zakłada się 95% dofinansowania w ramach RPO WŚ 
2014-2020 Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, 

wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej, środki własne 

 

 

 



 

                 Opatów 18.07.2019 r. 

       

       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

       w Kielcach 

ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce 

        

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

       w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 

       25-734 Kielce 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), Gmina Opatów zwraca się z prośbą o 

wydanie uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu ANEKSU Nr 3 do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów. 

 

Z poważaniem, 

 

 



Uzasadnienie 

do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

ANEKS Nr 3 do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów 
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1. Charakter działań przewidzianych w dokumencie  
Program Rewitalizacji dla Gminy Opatów na lata 2016-2023 to wieloletni program działań w sferze 

społecznej oraz gospodarczej i/lub przestrzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej i/lub środowiskowej, 

zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument ten przedstawia szczegółową analizę gminy i 

wyznacza obszary rewitalizacji znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w 

życiu publicznym i kulturalnym. Na terenie rewitalizacji poza negatywnymi zjawiskami społecznymi 

występują również  negatywne zjawiska w następujących sferach: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno- funkcjonalnej, technicznej. 

 

Do dokumentu wprowadzono aneksem nr 3 projekt pt. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie 

miasta Opatów”. 

 

Inwestycja ujęta w Aneksie nr 3 swym oddziaływaniem dotyczy jednej gminy (działania będą 

realizowane w mieście Opatów). Już na wstępie należy stwierdzić, że ewentualne negatywne 

oddziaływania projektu mogą wystąpić na etapie prowadzenia robót budowlanych/ 

modernizacyjnych (możliwe są uciążliwości związane z pracą maszyn i urządzeń, dotyczące hałasu, 

wibracji i emisji zanieczyszczeń do powietrza) będą one miały jednak charakter lokalny oraz 

krótkoterminowy.  

W konsekwencji nie będą wpływać negatywnie na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się  

w granicach gminy w tym na obszary NATURA 2000. 

 

1.1 Stopień, w jakim Program ustala ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

  

Aneks nr 3 nie wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. 

opublikowanym w Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

 

Na terenie Gminy Opatów zlokalizowane są: 

 1 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Ostoja Żyznów  PLH 260036 – obszar 
obejmuje 54,5 ha gminy Opatów co stanowi 1,21% całego obszaru. 

 12 pomników przyrody, 

 1 stanowisko dokumentacyjne  
 
 
 
 



Mapa nr 1 Obszary chronione na terenie Gminy Opatów 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  
Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 2000 Obszary 

siedliskowe Pomniki przyrody 
 
Projekt rewitalizacyjny ujęty w aneksie nr 1 nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w formy 

ochrony przyrody nie będzie realizowany również na obszarze NATURA 2000 ani w ich pobliżu, 

Realizacja projektu dokumentu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska zwłaszcza na Obszarze 

Natura 2000. W granicach Miasta Opatów oraz sołectw Brzezie i Podole nie występują obszary 

NATURA 2000.  

 

Bezpośrednimi odbiorcami zmian będą przede wszystkim mieszkańcy obszarów rewitalizacji oraz 

całej gminy. Warto jednak zwrócić uwagę na pośrednie, szersze oddziaływanie – budowa ścieżek 

rowerowych przyczyni się do poprawy, warunków życia, ochrony zdrowia, zwiększenia ruchu 

turystycznego. 

W konsekwencji realizacja projektu ujętego w Aneksie przyniesie wiele korzyści zarówno społeczności 

lokalnej, jak i osobą odwiedzającym gmin 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


To, co istotne realizacja Aneksu nr 3  nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku 

naturalnym 

o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione cenne 

przyrodniczo. Inwestycja nie będzie realizowane na obszarach chronionych. Niekorzystne 

oddziaływania na środowisko ograniczało się będzie jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac 

budowlanych/modernizacyjnych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z 

podwyższoną emisją hałasu, spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisją pyłów. 

Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są 

oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze. Wszystkie prace powinny 

być prowadzone w ciągu dnia. Wszystkie materiały używane do prac będą posiadały odpowiednie 

parametry i będą wykorzystywane we właściwy sposób. Wszystkie materiały używane do realizacji 

projektu będą wykorzystywane efektywnie i racjonalnie. Maszyny, urządzenia które będą pracowały 

podczas realizacji projektu będą sprawne technicznie i będą wykorzystywane w sposób prawidłowy. 

 

Na etapie eksploatacji oddziaływania na środowisko będzie znikome, prawdopodobnie mniejsze 

w stosunku do obecnego stanu. Z uwagi na charakter przedsięwzięć przewidzianych w dokumencie 

oraz ich lokalizację, na etapie budowy nie będą występowały niekorzystne oddziaływania na 

istniejące formy ochrony przyrody, w tym Obszary NATURA 2000.  

 

Charakterystyka poszczególnych inwestycji 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Opatów 

W ramach projektu zostanie wybudowanych 3,4 km nowych ścieżek rowerowych/pieszo rowerowych 

wraz z infrastruktura towarzysząca (stojaki na rowery, wiata, ławki itp.). W ramach projektu zostanie 

również wybudowane oświetlenie ścieżki. Dzięki temu zwiększy się potencjał turystyczny 

(przyrodniczy, kulturowy) miasta i zostaną udostępnione dla turysty rowerowego nowe trasy i 

atrakcje dotychczas niedostępne. Budowa ścieżek rowerowych zakłada nawierzchnię inną niż z 

kostki betonowej.  Ewentualne niekorzystne oddziaływanie związane z realizacją inwestycji będzie 

krótkotrwałe i może wystąpić na etapie budowy/modernizacji/ montażu, lecz odbędzie się to bez 

znacznej ingerencji w środowisko. Ze względu na lokalizację projektu (Miasto Opatów) oraz skalę i 

charakter (miejsce obecnie zagospodarowane) należy stwierdzić, iż projekt nie będzie znacząco 

oddziaływać na środowiska, w tym na obiekty i obszary objęte ochroną wymienione w art. 6 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)  

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

Planowana inwestycja jest także zgodne z warunkami ochrony ujęć wody na terenie Gminy Opatów. 

Podczas wszelkich  prac związanych z realizacja zadania  gmina Opatów będzie przestrzegać. m.in. 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin,  



 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt,  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory,  

 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze 
zmianami). 

 

1.2. Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

Aneks nr 3 do PR oraz Program Rewitalizacji dla Gminy Opatów na lata 2016-2023 nie jest jedynym 

opracowaniem, które dotyczy planowania strategicznego w gminie. Samorząd posiada kilka innych 

dokumentów dotyczących różnych sfer rozwoju określających sposoby, które mają sprzyjać ich 

osiągnięciu. Ważnym elementem jest umiejętne współgranie tych opracowań ze sobą. Wzajemna 

komplementarność Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi 

jak i ponadlokalnymi ma podnieść efektywność podejmowanych w jego ramach działań, a dodatkowo 

podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz prawdopodobieństwo realizacji. Program Rewitalizacji 

jest powiązany z niżej wymienionymi dokumentami strategicznymi gminy (poz. 1-4), powiatu (poz. 5-

6), województwa (poz. 7),  kraju (poz. 8-12) oraz Unii Europejskiej (poz. 13): 

1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Opatów, 

2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów,  

3 Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów na lata 2015-

2032, 

4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów, 

5 Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego,  

6 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020, 

7 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

8 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 

9 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

10 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

11 Krajowa Polityka Miejska 2023, 

12 Narodowy Program Rewitalizacji 2022 (założenia), 

13 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjanego 

włączeniu społecznemu.  



1.3 Przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrążaniu prawa wspólnotowego 

dziedzinie ochrony środowiska 

 

Inwestycja ujęta w Aneksie będzie służyć głownie mieszkańcom obszarów rewitalizacji, mieszkańcom 

całej Gminy oraz innym interesariuszom rewitalizacji (tj. organizacją pozarządowym, podmiotom 

gospodarczym działającym na obszarze rewitalizacji). W sposób pośredni oddziaływać będą one 

również na osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego oraz osoby przyjezdne 

(m.in. turyści). Realizacja projektu wpłynie, bowiem pozytywnie, na podniesienie atrakcyjności 

przestrzennej i inwestycyjnej całego regionu, a tym samym na wzrost jego konkurencyjności.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że inwestycja znacząco wpłyną na poprawę stanu 

środowiska naturalnego oraz warunki życia i zdrowia mieszkańców Gminy. Działania podjęte w 

ramach Programu będą miały pozytywny wpływ zarówno na środowisko naturalne jak i warunki życia 

mieszkańców gminy. 

Inwestycja będzie zgodna z Dyrektywami:  

 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny 
i flory, 

 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych 
 i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów  
i programów na środowisko 

 79/409/EWH z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, 

 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnego działania  
w dziedzinie polityki wodnej 
 



2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko 
 

2.1 Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań  

Realizacja projektu ujętego w Aneksie nr 3 może mieć nieznaczny wpływ na funkcjonowanie świata 

roślinnego przede wszystkim poprzez zabiegi pielęgnacyjne, porządkujące. Podkreślić należy, że 

obszary, na których realizowana będzie inwestycja jest w zdecydowanej większości zabudowana, a 

tylko niewielkie powierzchnie zajmują tereny zielone, w znacznej mierze urządzone sztucznie i 

niestanowiące naturalnej roślinności. Realizacja przewidzianych zamierzeń nie wpłynie na świat 

zwierząt. Inwestycja ujęta w dokumencie będzie realizowana na obszarze przekształconym 

antropogenie, na który liczba dziko żyjących gatunków jest ograniczona i są to praktycznie wyłącznie 

gatunki synantropijne. Planowane działania inwestycyjne nie przyczynią się do zmiany warunków ich 

bytowania. 

 

W fazie prac remontowych/modernizacyjnych dróg mogą występować okresowe uciążliwości  

w miejscu prac. Dotyczyć one będą głownie uciszeń hałasowych i zanieczyszczeń do powietrza 

(emisja pyłów). Nie przewiduje się takich oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne.  

Najistotniejszym problemem etapu prac przebudowy są odpady o charakterze budowlanym należące 

do następujących podgrup katalogowych grupy 17: 

 17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych, infrastruktury drogowej,  

 17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, 

 17 04  - odpady złomy metaliczne oraz stopy metali 

 17 05 – gleba i ziemia 
Określenie wielkości poszczególnych oddziaływań w fazie realizacji inwestycji drogowych czy 

kanalizacyjnych na poszczególne komponenty środowiska jest trudne z powodu ich znaczących cech: 

oddziaływania występujące w fazie przebudowy dróg i są to oddziaływania okresowe  

i krótkotrwałe, przemieszczają się wraz z wykonywanymi pracami i znikają po zakończeniu prac.  

 

2.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych 

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w Aneksie nr 3 do PR oraz Programie w przypadku ich 

równoczesnej realizacji mogą się nakładać. Harmonogram realizacji zadań zostanie tak ułożony, aby z 

jednej strony uwzględnić technologie robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych 

oddziaływań (szczególnie hałasowych). Transgraniczne oddziaływania na środowisko nie jest 

możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko, jak i odległość od granic Państwa.  

Odległość terenów wyznaczonych w dokumencie LPR od granicy najbliżej położonego państwa 

(Słowacji) wynosi ok. 145 km. 

 



2.3 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska 

W trakcie realizacji przedsięwzięć ujętych w Aneksie nr 3 oraz Programie mogą wystąpić 

niedogodności dla mieszkańców terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, na 

których będą prowadzone prace budowlane, modernizacyjne, remontowe. Niedogodności te będą 

miały postać utrudnień komunikacyjnych (budowa ścieżek), oddziaływań akustycznych (praca 

środków transportu czy maszyn budowlanych). Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i 

odwracalne - ustaną po zakończeniu robót. Podczas prowadzenia prac wymagane są oznaczenia oraz 

zabezpieczenia terenu robót, więc zagrożenie dla mieszkańców będzie wyeliminowane. Przewidziane 

w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze 

sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą 

zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do jego poprawy. Kierunki działań nie 

przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska. W związku 

z powyższym wnioskuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi będzie 

niemalże wyeliminowane.  

 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 

1220 ze zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; 

obszary chronionego krajobrazu; obszary NATURA 2000; pomniki przyrody; stanowiska 

dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. 

Na terenie Gminy Opatów zlokalizowane są: 

 1 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Ostoja Żyznów  PLH 260036 – obszar 
obejmuje 54,5 ha gminy Opatów co stanowi 1,21% całego obszaru. 

 12 pomników przyrody, 

 1 stanowisko dokumentacyjne. 
 

Realizacja ustaleń projektu Aneksu nr 3 nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary objęte 

ochroną, w tym nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony specjalnego 

obszaru ochrony Siedlisk Ostoja Żyznów  PLH 260036. Planowane zadania będą realizowane poza 

obszarami chronionymi. Najbliższe miejsce inwestycji (Miasto opatów) znajduje się w odległości ok 8 

km od obszaru NATURA 2000. 

Podczas realizacji inwestycji Gmina będzie przestrzegać m.in. zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651), Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  i flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z 

dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami), Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, 

Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. 


