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1.Informacje ogóle 

1.1. Cel i przedmiot prognozy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko sporzą-

dzona na potrzeby projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta i gminy Opatów. Projekt ten został opracowany na podstawie 

Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Miasta i Gminy Opatów. 

Celem głównym prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 1 studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja przewidywanych 

zmian, jakie może przynieść realizacja tak zdefiniowanych kierunków polityki przestrzennej 

jednostki samorządowej na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz ob-

szary chronione. Prognoza określa również mogące pojawić się uciążliwości, które mogą 

mieć wpływ na zmianę warunków życia mieszkańców i pozostałych osób przebywających na 

terenie miasta i gminy. Ze względu na dość ogólny charakter dokumentu planistycznego, 

jakim jest zmiana Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go, ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z określonych kierunków 

polityki przestrzennej gminy przybiera formę prognozy prawdopodobnych skutków jakie nie-

sie ze sobą realizacja tak zdefiniowanej polityki przestrzennej.  

Innym celem, branym pod uwagę w trakcie opracowywania prognozy, było określenie usta-

leń zmiany Nr 1 Studium, które mogą być sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju 

oraz zasadami ochrony określonymi dla poszczególnych form ochrony przyrody. Na etapie 

sporządzania projektu zmiany Nr 1 studium istnieje możliwość wyeliminowania bądź skory-

gowania jego poszczególnych ustaleń, które mogłyby się przyczyniać do powstania nega-

tywnych oddziaływań w stosunku do środowiska przyrodniczego. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów została 

opracowana na podstawie aktów prawnych: 

 Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia do zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów; 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015., poz. 199, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i je-

go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko (Dz. U. z 2016. poz. 353). 

 

1.3. Zakres merytoryczny prognozy 

Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko został określony zgodnie z art. 

51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
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stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także ustaleń 

Zamawiającego, który otrzymał pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach (WPN-II.411.1.37.2015.ML) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Opatwie (SE.V.-4412/7/15) określające zakres i stopień Prognozy.  

W związku z powyższym Prognoza powinna: 

1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiąza-

niach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień pro-

jektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realiza-

cji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowane-

go dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

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

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

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

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilo-

we oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-

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

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 
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- dobra materialne 

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływania-

mi na te elementy; 

3) przedstawiać: 

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

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowane-

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

gralność tego obszaru, 

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

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwią-

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

metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań al-

ternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 

lub luk we współczesnej wiedzy.  

 

1.4. Zakres przestrzenny 

Obszar objęty prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje siedem obszarów na terenie 

Miasta Opatów, dla których opracowywana jest zmiana Nr 1 studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów. Granice zasięgu zmiany Nr 

1 „Studium …” określa załącznik graficzny do Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opa-

towie z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opa-

tów. Zmiana studium dotyczy następujących obszarów w granicach administracyjnych miasta 

Opatów (obręb geodezyjny Opatów): 

- obszaru nr 1 – obejmujący działki nr 331, 332, 261, 260/7 zlokalizowane przy ulicy 
Lipowskiej; 

- obszaru nr 2 – obejmujący działki nr 194/4, 200, 199, 198, 196/1, 197, 196/2, 195/2, 
1714/3, 1714/4 /1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 1712, 1711, 1710, 
1709, 1708/1, 1708/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221/2, 222/1, 223/41, 1940 
zlokalizowane przy ulicy Widok; 

- obszaru nr 3 – obejmujący działkę nr 1519/3 zlokalizowaną przy ulicy Leszka Czarnego; 

- obszaru nr 4 – obejmujący działki nr 1272, 1273, 1274, 1275, 1276 zlokalizowane w 
kwartale ulic ppłk. Zbigniewa Kabaty Bobo, Nowowałowa, Wąska, Lubelska; 

- obszaru nr 5 – obejmujący działkę nr 602 przy ulicy 1 go Maja; 

- obszaru nr 6 – obejmujący działki nr 726/1, 726/4, 727/7, 729/1 zlokalizowany w kwartale 
ulic Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, harcmistrza Jerzego Czerwińskiego; 

- obszaru nr 7 – obejmujący działkę nr 655/2 przy ulicy 1 go Maja.  



8 

 

Rysunek 1 Obszary podlegające zmianie Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Opatów (źródło: opracowanie własne na podstawie mapy topograficz-

nej w skali 1:10000 oraz Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów) 
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1.5. Metodyka i materiały źródłowe 

Punktem wyjścia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko było określenie 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji w niej zawartych na podstawie uzgodnień z Re-

gionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym In-

spektorem Sanitarnym w Opatowie. 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana na podstawie analiz stanu śro-

dowiska na badanym obszarze, które możliwe były dzięki licznym materiałom kartograficz-

nym, opracowaniom dotyczącym środowiska przyrodniczego, dokumentom planistycznym 

odnoszącym się do przedmiotowego obszaru jak i szerszego zakresu przestrzennego. Nieo-

cenionym źródłem podczas opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko były wy-

niki badań inwentaryzacyjnych. W trakcie prac przygotowawczych zapoznano się z uwarun-

kowaniami i zaleceniami wynikającymi z Opracowania ekofizjograficznego podstawowego 

Miasta i Gminy Opatów, określonymi uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego 

gminy Opatów oraz wyznaczonymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Analiza różnorodnych materiałów umożliwiła zdefiniowanie obecnego stanu środowiska przy-

rodniczego oraz określenie przewidywanych zmian, jakie mogą w nim zajść na skutek reali-

zacji kierunków polityki przestrzennej określonych w projekcie zmiany Nr 1 studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W prognozie określono potencjalne 

zagrożenia wynikające z określonej polityki przestrzennej oraz, w przypadku zidentyfikowa-

nia niekorzystnego ich wpływu na lokalne zasoby środowiska przyrodniczego starano się 

zaproponować działania przyczyniające się do minimalizacji niekorzystnych oddziaływań.  

W trakcie powstawania prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano metody opiso-

we oraz graficzne. 

Materiały źródłowe: 

Materiały podstawowe: 

 Projekt zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Miasta i Gminy Opatów, Część I: Uwarunkowania; Część II: Kierunki za-

gospodarowania przestrzennego  

Materiały pomocnicze: 

 Bank Danych Lokalnych GUS; 

 „Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, PWN 1998r.; 

 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Opatówki o długości 52,1km 

wraz z dopływami, Grontmij Polska Sp. z o.o. & ARCADIS Sp. z o.o. wrzesień 2015r; 

 Mapa podziału administracyjnego Polski; 

 Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000; 

 Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000; 

 Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000; 

 Map hydrograficzna Polski w skali 1:50 000; 

 Monitoring hałasu drogowego w 2012 roku, WIOŚ Kielce; 

 Monitoring pól elektromagnetycznych w 2012 roku, WIOŚ Kielce; 



10 

 Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2014, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, kwiecień 2015r.; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Miasto i Gmina Opatów, INPLUS Do-

radztwo Inwestycyjne, Piotr Gromelski, Arkadiusz Świder, Anna Wojtkun, Sylwia Dłu-

gosz, Opatów 2006; 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 49 poz. 

549); 

 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Projektu Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego Miasta Opatów, INPLUS Sp. z o. o, mgr inż. Daria Chri-

stianus, Aktualizacja: mgr inż. Sylwia Długosz, mgr inż. Katarzyna Deptuła, Opatów 

2010/2014; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2012 roku, Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmi-

ny Opatów, Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 

2012 r.; 

 Wykaz nazw wód płynących [w:] Nazewnictwo geograficzne Polski, tom I, Hydronimy, 

GUGiK, Warszawa 2006r.; 

 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jakości wód powierzchniowych w województwie 

świętokrzyskim w 2014 roku, WIOŚ w Kielcach, czerwiec 2015; 

 Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 

2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach  

 http://www.bdl.info.pl/portal/mapy-pl-PL 

 http://www.ios.edu.pl/biodiversity/9/baza4.htm 

 http://baza.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm; 

 http://crfop.gdos.gov.pl/dane_podstawowe.php?fop_id_s=3472; 

 http://ikar2.pgi.gov.pl/mvs_viewer/; 

 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download.  

 

1.6. Informacje o zawartości projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w nim 

celów 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

obligatoryjnym w każdej gminie. Określone są w nim kierunki polityki przestrzennej jednostki 

samorządu terytorialnego. Dla Opatowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów zatwierdzone uchwałą Nr 

XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r. Na terenie miasta Opatów 

obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go 
Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego (Uchwała Nr 
XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 roku), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów (Uchwała Nr 
V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Opatów – Dworzec” (Uchwała Nr 
XLIII/317/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 czerwca 2006 roku). 

W związku z wnioskami właścicieli o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, które to zmiany nie są zgodne z obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opa-

tów zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 

2012 r. Rada Miejska w Opatowie podjęła Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 19 czerwca 2015 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów. 

Projekt zmiany Studium przygotowano w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. Poz. 199 z późn. zm.). 

W związku z powyższym w analizowanej zmianie Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów wprowadzane są następujące 

zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego studium: 

 obszar nr 1 – zmiana przeznaczenia części terenów rolnych na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

 obszar nr 2 – zmiana przeznaczenia z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (R) i 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MNU) na tereny zabudowy 

produkcyjno – składowo – usługowej (PU); 

 obszar nr 3 – zmiana z przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej w obszarze kon-

centracji usług ogólnomiejskich, w tym usług publicznych (MWU); 

 obszar nr 4 – zmiana przeznaczenia na tereny usługowe; 

 obszar nr 5 – zmiana przeznaczenia na tereny usługowe; 

 obszar nr 6 - zmiana przeznaczenia z terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej (2MNU) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej (MNU) oraz na tereny zabudowy produkcyjno-składowo-usługowej; 

 obszar nr 7. – zmiana na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej w obszarze koncentracji usług ogól-

nomiejskich, w tym usług publicznych (MWU). 

 

Wszystkie zmiany dokonane zarówno w tekście jak i na rysunkach Studium dotyczą wyłącz-

nie obszarów wskazanych przywołaną uchwałą Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z 

dnia 19 czerwca 2015 r.  
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1.7. Powiązanie projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego z innymi dokumentami 

Dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinien 

być powiązany z innymi dokumentami o charakterze planów, polityk, programów i strategii, 

dotyczącymi obszaru objętego opracowaniem planistycznym. Dlatego też w studium należy 

uwzględnić ewentualne zapisy dokumentów wyższych szczebli mogące mieć wpływ na stan 

środowiska oraz warunki zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Zgodnie z art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy musi uwzględniać w 

swoich zapisach zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. 

Projekt zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przeanalizowano pod kątem uwzględnienia w nim zasad prowadzenia polityki przestrzennej 

określonych w dokumentach szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz powiatowego i 

stwierdzono, iż określone w projekcie zmiany Nr 1 Studium kierunki nie stoją w sprzeczności 

z wynikającymi z nich głównymi celami i zaleceniami do prowadzenia lokalnej polityki prze-

strzennej.  

 

Obszary objęte zmianą Nr 1 Studium są w całości objęte miejscowymi planami zagospoda-

rowania przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go 
Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego (Uchwała Nr 
XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 roku), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów (Uchwała Nr 
V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku). 

Analizowana zmiana Nr 1 Studium jest następstwem wniosków dotyczących zmiany prze-

znaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które 

to zmiany nie są zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta i gminy Opatów zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/161/2012 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r. Rada Miejska, chcąc wprowadzić zmiany 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w pierwszej 

kolejności podjęła uchwałę Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów. Jako kolejne zostały 

podjęte uchwały mające na celu zmianę obecnie obowiązujących miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego:  

 Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, 

Armii Krajowej, J. Słowackiego; 

 Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 roku w 

sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego miasta Opatów. 
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że analizowana zmiana Nr 1 Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów będzie ściśle 

powiązana z projektowanymi zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego. 

 

W Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla miasta i gminy Opatów (INPLUS Do-

radztwo Inwestycyjne, Piotr Gromelski, Arkadiusz Świder, Anna Wojtkun, Sylwia Długosz, 

Opatów 2006) została przeprowadzona waloryzacja obszaru miasta i gminy w wyniku czego 

wyróżniono trzy zbliżone pod względem przyrodniczym podstawowe struktury ekofizjogra-

ficzne: Dolina Opatówki, Masyw Gór Świętokrzyskich, Wyżyna Sandomierska. Obszary obję-

te zmianą nr 1 Studium... znajdują się w granicach dwóch wyodrębnionych struktur: Dolina 

Opatówki (obszar nr 3, 4, 6, 7), Wyżyna Sandomierska (obszar nr 1, 2, 5).  

 

Jednostka  
ekofizjograficzna 

Ocena przydatności środowiska 
określająca możliwości rozwoju 

Ograniczenia możliwości rozwoju 

 

 

„Dolina Opatówki” 

Obszar: 

- umiarkowanie użytkowany, zurba-
nizowany – z wyjątkiem części środ-
kowej gdzie znajduje się miasto 
Opatów, 

- o zachwianej równowadze ekolo-
gicznej – zanieczyszczony ciek 
wodny, 

- na odcinku w obrębie miasta natu-
ralne koryto rzeki przekształcone, 

- o wysokim potencjale przyrodni-
czym – korytarz ekologiczny, 

- docelowo, na przeważającej czę-
ści, powinien być pozostawiony w 
sukcesji naturalnej, 

- o glebach wysokich klas bonitacyj-
nych, najlepszych w skali kraju 
wskazujących na rolnicze wykorzy-
stanie, 

Obszar: 

- o wysokim potencjale przyrodniczym, 

- dla którego uciążliwa działalność po-
zarolnicza nie jest wskazana, 

- nie wskazany do zabudowy ze wzglę-
du na nisko zalegające wody gruntowe 
oraz niekorzystne warunki topoklima-
tyczne, 

- wskazany do użytkowania rolniczego 
– kierunek użytki zielone. 

 

 

„Wyżyna Sando-
mierska” 

Obszar: 

- o rozwiniętej sieci osadniczej, 

- którego środkową część pokrywają 
kompleksy leśne oraz strome zbo-
cza dolin cieków rzecznych, 

- o dynamicznej rzeźbie terenu – 
liczne skarpy m.in. w Lipowej i Niki-
siałce Dużej, 

- umiarkowanie poprzecinany doli-
nami cieków wodnych, 

- o glebach wysokich klas bonitacyj-
nych, najlepszych w skali kraju 
wskazujących na rolnicze wykorzy-

Obszar: 

- o niekorzystnych warunkach topokli-
matycznych w obrębie dolin cieków 
rzecznych oraz ich zboczy, 

- o umiarkowanych warunkach przy-
rodniczych i wysokich walorach krajo-
brazowych, 

- o niekorzystnych warunkach użytko-
wych w obrębie zboczy dolin, 

- wskazany do rolniczego użytkowania. 
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stanie, 

- koncentracji upraw sadowniczych, 

- wskazany do zabudowy jedynie 
jako uzupełnienia i kontynuacja za-
budowy istniejącej. 

 

 

Po zapoznaniu się z projektem zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta i gminy Opatów oraz mając na uwadze powyższe, stwierdza 

się, iż poddany analizie projekt jest powiązany zarówno z dokumentami planistycznymi i stra-

tegicznymi gminnymi oraz wyższych szczebli. Uwzględnia również wnioski i zalecenia wyni-

kające z opracowania ekofizjograficznego dla miasta i gminy Opatów. 
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2. Stan środowiska przyrodniczego 

Położenie i obecne zagospodarowanie obszarów objętych zmianą nr 1 Studium... dotyczy 

terenów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Opatów. 

Obszar nr 1: przylega do ulicy Lipowskiej i stanowi obecnie niezainwestowany obszar użyt-

kowany rolniczo. W jego otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

zabudowa zagrodowa. 

Obszar nr 2: znajduje się pomiędzy ulicą Lipowską i Chmielowską. Obecnie jest to teren nie-

zainwestowany, w jego sąsiedztwie znajduje się zakład produkujący szyby oraz zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Obszar nr 3: znajduje się przy ulicy Leszka Czarnego (droga wojewódzka nr 757) i stanowi 

obecnie zainwestowany teren - dwupiętrowa kamienica, w której mieści się biblioteka. W 

sąsiedztwie budynku występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. 

Obszar nr 4: znajduje się między ulicami Lubelską, Wąską, Nowowałową oraz ciągiem pie-

szym prowadzącym od ulicy Nowowałowej do rynku w Opatowie. Obszar ten znajduje się w 

centrum miasta, jest zainwestowany zabudową parterową i piętrową o charakterze mieszkal-

nym i usługowym. W jego otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jed-

norodzinna, usługowa. 

Obszar nr 5: znajduje się przy ulicy 1 Maja (droga krajowa nr 74) i stanowi obecnie niezain-

westowany teren, w jego sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 

jednorodzinna. 

Obszar nr 6: znajduje się między drogą krajową nr 9 a ulicami: Mikołaja Kopernika, Harcmi-

strza Jerzego Czerwińskiego. Jest to teren w większości niezainwestowany, w jego północ-

nej części zlokalizowany jest obiekt usługowy (stacja LPG, myjnia samochodowa, sklep). W 

sąsiedztwie terenu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, usłu-

gi. 

Obszar nr 7: znajduje się przy ulicy 1 Maja (droga krajowa nr 74) i stanowi zainwestowany 

teren - piętrowy budynek usługowy. W jego otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługi. W niewielkiej odległości na północ od obszaru nr 7 płynie rzeka 

Opatówka. 

 

Ukształtowanie terenu jest silnie powiązane z regionalizacją fizyzno-geograficzną Polski. 

Obszar miasta Opatów pod względem podziału fizyczno - geograficznego położony jest w 

obszarze Europy Zachodniej, w podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), w pro-

wincji Wyżyny Polskiej (34), w podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342), w makroregionie 

Wyżyny Kieleckiej (342.3), w mezoregionie Wyżyna Sandomierska (342.35). Wyżyna San-

domierska nazywana jest również Wyżyną Opatowską rozciąga się pomiędzy Górami Świę-

tokrzyskimi na zachodzie i południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a do-

liną Wisły na wschodzie. Fundament jej stanowią skały budujące Góry Świętokrzyskie, we 

wschodniej części osady pochodzenia morskiego (miocen) przykryły tenże fundament. Cały 

obszar jest pokryty utworami lessowymi, powierzchnia jego jest zrównana. Płynące tu rzeki, 

Koprzywianka, Opatówka, Kamionka i Świślina, rozcinają go. Wyżyna Sandomierska ma 

powierzchnię około 1140 km².  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koprzywianka
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Wysokość na Wyżynie Sandomierskiej wynoszą od 180 m n.p.m. w okolicach Sandomierza 
do 300 m n.p.m. u podnóża Gór Świętokrzyskich. Wschodni kraniec wyżyny stanowią Góry 

Pieprzowe.1  

 

W obrębie mezoregionu Wyżyny Sandomierskiej wyróżnia się wzgórza denudacyjne, wyso-

czyznę plejstoceńską i wysoczyznę lessową. Wzgórza denudacyjne są słabo widoczne w 

morfologii. Znaczną część obszaru objętego opracowaniem buduje wysoczyzna lessowa, 

która charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu. W morfologii widoczne są licznie 

występujące formy erozyjne takie jak doliny o stromych ścianach, wąwozy, jary oraz parowy. 

Rzeźba miasta Opatów jest zróżnicowana. Wyróżnia się tu: 

 obszar dolin rzecznych (Opatówka z dopływami) – koryto rzeki Opatówki jest głęboko 

wcięte w podłoże; 

 wysoczyznę lessową – o wysokości 200-260 m n.p.m. i o powierzchni silnie urozmai-

conej formami denudacyjnymi i erozyjnymi (wąwozy, jary, wcięcia, skarpy) charaktery-

zującymi się zróżnicowanymi spadkami, głównie 5-10 %. 

Taka rzeźba terenu sprzyja powstawaniu form erozyjnych i procesom niszczącym gleby. 

 

W rzeźbie terenu rejonów objętych zmianą nr 1 Studium... widoczne jest w przypadku obsza-

rów nr 5, 6 i 7 nachylenie terenu w kierunku lokalnych obniżeń związanych z ciekami (Opa-

tówka, Kania). Pozostałe obszary (1, 2, 3, 4) cechują się znacznie mniej widocznymi nachy-

leniami terenu. 

 

Budowa geologiczna  

Starsze podłoże budują utwory masywu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich i jego osłony 

mezozoicznej. Granicę tych jednostek stanowi dolina Opatówki, od której obszar na południe 

to masyw paleozoiczny, a część północną budują osady triasu, jury i kredy (osłona mezozo-

iczna). 

Największe rozprzestrzenienie posiada wysoczyzna lessowa (zajmuje pozostały obszar). 

Budują ją pyły i gliny pylaste lokalnie z wkładkami piasku i gliny. Grubość pokrywy lessowej 

wynosi od kilku do blisko 20 m. Poza tymi niewielkimi płatami występują deluwia lessowe 

(lessy na wtórnym złożu) piaski i żwiry tarasów rzecznych, utwory peryglacjalne oraz naj-

młodsze holoceńskie, martwica wapienna, torfy, piaski, namuły i mady rzeczne. Osady 

czwartorzędowe obejmują wszystkie trzy zlodowacenia znane na terytorium Polski. Najwięk-

sze powierzchnie zajmują lessy zaliczane do najmłodszego zlodowacenia północnopolskie-

go. 

 

                                                
1 J. Kondracki „Geografia regionalna Polski”, PWN 1998r. 
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Na terenie gminy Opatów występują złoża surowców mineralnych o znaczeniu budowlanym. 

Wśród nich występują: wapienie, piaskowce dewońskie, piaskowce kambru, piaski i żwiry 

rzeczne, gliny lodowcowe i lessy. W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występu-

ją udokumentowane złoża surowców mineralnych. Analizowane tereny znajdują się poza 

zasięgiem obszarów i terenów górniczych. 

 

W kwestii wód powierzchniowych stwierdza się, że gmina Opatów położona jest w dorze-

czu Wisły, w granicach zlewni rzek:  

 Kamiennej 

 Opatówki  

 Koprzywianki 

Obszary znajdujące się w zasięgu zmiany Nr 1 Studium... znajdują się w zlewni rzeki Opa-

tówki. 

Zlewnia rzeki Opatówki obejmuje obszary środkowej części gminy (75% powierzchni gminy), 

łącznie z miastem Opatów. Opatówka stanowi lewy dopływ Wisły o długości 51,5 km i po-

wierzchni dorzecza 282 km². Płynie z Gór Świętokrzyskich przez Wyżynę Sandomierską na 

Nizinę Nadwiślańską, w województwie świętokrzyskim. Źródło rzeki znajduje się na wschod-

nim zboczu Góry Truskolaskiej (Pasmo Jeleniowskie), na wysokości 332 m n.p.m., ok. 10 km 

na zachód od Opatowa, a do Wisły uchodzi na wschód od wsi Słupcza powyżej Zawichostu, 

na wysokości 138 m n.p.m. W dorzeczu rzeki Opatówki występują liczne wąwozy lessowe. 

W gminie Opatów rzeka zasilana jest z prawej strony kilkoma ciekami w tym ciekiem Gra-

bówka z okolic Jałowęsy, ciekiem z Jurkowic, ciekiem Kania z okolic wsi Murowaniec, cie-

kiem z okolic wsi Todorów. Teren zlewni drenowany jest przez Opatówkę i jej niewielkie do-

pływy. Dolina rzeki jest często podmokła, a jej szerokość waha się od ok. 100 do 150 m. 

Cieki zasilające rzekę prowadzą niewielkie ilości wody, a okresowo całkowicie wysychają. 

Przez poszczególne obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... nie prowadzą żadne cieki natu-

ralne. Obszar nr 6 od strony południowo-wschodniej niewielkim fragmentem przylega do po-

toku Kania, który stanowi prawy dopływ rzeki Opatówki. Źródło Kanii znajduje się we wsi 

Czerników Karski (przysiółek Murowaniec), na wysokości 271 m n.p.m., ok. 3 km na połu-

dniowy zachód od Opatowa, a do Opatówki uchodzi w Opatowie w okolicach oczyszczalni 

ścieków, na wysokości 210 m n.p.m. 

 

Obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... znajdują się w zasięgu jednolitej części wód po-

wierzchniowych (JCWP) RW2000623146 o nazwie "Opatówka do Żychawy". Fragment ob-

szaru nr 1 znajduje się również w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 

RW20006234949 o nazwie "Przepaść". 

 

Wody podziemne w obrębie Opatowa występują w dwóch poziomach wodonośnych: perm-

skim i czwartorzędowym. 

Wody permskiego poziomu wodonośnego charakteryzują się dobrą jakością i nie wymagają 

uzdatniania. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi%C5%9Bla%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Truskolaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_Jeleniowskie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Less
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Poziom wód czwartorzędowych charakteryzuje się nieciągłością i znacznym zróżnicowa-

niem. Związany jest z dwoma obszarami występowania: 

 zbiornikiem w utworach rzecznych w obrębie dolin, 

 zbiornikiem w osadach rzeczno – lodowcowych (piaski i gliny) oraz eolicznych. 

Zbiorniki wód czwartorzędowych w dolinach związane są z piaskami i żwirami rzecznymi o 

miąższości 2-3 m, w małych dolinach do 6-10 m, a nawet do 34 m w obrębie większych dolin 

lub pradolin. Lustro wody posiada swobodny charakter, który jedynie miejscami przyjmuje 

formę naporową z uwagi na nadległe mady. Zasoby tych wód są ograniczone i zależą w du-

żej mierze od ilości opadów na obszarach zasilających. Na obszarach pozadolinnych zbior-

nik wód czwartorzędowych jest nieciągły, a jego zasobność zależy od przepuszczalności 

osadów. Lustro wody występuje na głębokości średnio od kilku do kilkunastu metrów, a miej-

scami do ponad dwudziestu. Ze względu na zasilanie tych wód głównie opadami atmosfe-

rycznymi ich wydajność uznaje się za niską. 

 

Wody podziemne w rejonie Opatowa zasilane są bezpośrednio przez opady atmosferyczne.  

Zwierciadło wody ustabilizowane występuje na głębokości 5-27 m.  

W utworach rzecznych Opatówki występuje czwartorzędowy poziom wodonośny. W dolinie 

Opatówki wody gruntowe tworzą ciągły poziom o zwierciadle swobodnym, utrzymującym się 

w utworach przepuszczalnych o zróżnicowanych warunkach infiltracji, głównie w piaskach, 

namułach, madach i torfach. Głębokość lustra wody wynosi ok. 1 m i uzależniona jest od 

poziomu wody w rzece i intensywności opadów.  

 

Obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... znajdują się poza zasięgiem Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych.  

W zasięgu obszaru objętego opracowaniem występują następujące wydzielenia jednolitych 

części wód podziemnych: 

 GW2000117 - obszary nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz fragment obszaru nr 1, 

 GW2000102 - fragment obszaru nr 1. 

 

Warunki glebowe w gminie Opatów wskazują na występowanie gleb bardzo dobrych jako-

ściowo, o wysokich klasach bonitacyjnych. Przeważają tu gleby wytworzone z lessów cha-

rakteryzujące się dobrymi własnościami fizycznymi, wysoką zawartością składników mineral-

nych oraz znaczną zawartością próchnicy. Na terenie miasta Opatów, w rejonach już zain-

westowanych, występują gleby przekształcone antropogenicznie - urbanoziemy i industrio-

ziemy.  

Gleby te obejmują utwory powstałe pod wpływem niszczącego działania człowieka — jako 

wynik wzmożonej presji niekorzystnych procesów związanych głównie z rozwojem urbaniza-

cji,  przemysłu i gospodarki komunalnej (m.in. zniekształcenia mechaniczne lub zniszczenia 

gleb, np. poprzez ugniatanie, prace budowlane i drogowe, emisja dymów i pyłów, nadużywa-

nie chemicznych środków ochrony roślin). Centralne rejony miasta nie są wykorzystywane 

na cele rolnicze w związku z czym przekształcenie gleb w wyniku rozwoju urbanizacji nie 

budzi zastrzeżeń. 
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Obszary oddalone od centrum miasta Opatów (obszar nr 1 i nr 2), które są niezainwestowa-

ne, cechują się występowaniem gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych. Jak wynika z 

zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty rolne klas I - III położone w gra-

nicach administracyjnych miast nie podlegają ochronie.  

 

Pod względem klimatycznym miasto i gmina Opatów znajduje się w sandomierskim regio-

nie klimatycznym o przewadze wpływów kontynentalnych i słabym wpływem gór (W. Około-

wicz). Klimat ten charakteryzuje się zwiększoną amplitudą temperatury powietrza, późną 

i krótką wiosną, długim latem oraz długą i chłodną zimą. 

Średnia ilość rocznych opadów w gminie jest niższa niż w regionie i kształtuje się na pozio-

mie od 444 mm w Gierczycach do 565 mm w Opatowie. Pokrywa śnieżna w gminie zalega 

średnio 80 dni w roku. Zachmurzenie dla obszaru gminy kształtuje się na poziomie od 6,1 

w Zdanowie do 6,9 w Lipowej w 10-cio stopniowej skali. Największe zachmurzenie przypada 

w miesiącach listopadzie i grudniu, najmniejsze zaś w czerwcu i sierpniu. Wilgotność powie-

trza dla omawianego obszaru wynosi od 79% do 81%. Do najwilgotniejszych miesięcy nale-

żą: luty, listopad i grudzień. Niski poziom wilgotności powietrza w gminie obserwuje się w 

miesiącu kwietniu i maju. Średnia roczna temperatura powietrza mierzona w Lipowej wynosi 

7,4°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, którego średnia temperatura wynosi 

- 3,8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, w którym średnia temperatura wynosi 18°C. 

Wśród wiatrów występujących w mieście i gminie Opatów przeważają wiatry zachodnie. 

 

Fauna i flora. Obszar gminy Opatów, na tle podziału geobotanicznego Polski, położony jest 

w krainie Miechowsko-Sandomierskiej (okręg Sandomiersko-Opatowski). Na szatę roślinną 

krainy decydujący wpływ ma pokrywa lessowa z płatami czarnoziemu oraz wychodzące na 

powierzchnię zboczy i w wąwozach utwory mezozoiczne, gipsy i wapienie trzeciorzędowe. 

Korzystne warunki klimatyczne i żyzne gleby sprzyjały osadnictwu i uprawom rolnym. Ro-

ślinność naturalna (najczęściej bardzo zniekształcona) zachowała się tylko w miejscach nie-

przydatnych do uprawy, np. na ścianach wąwozów lessowych czy na glebach bardzo płyt-

kich oraz na stromych zboczach. Charakterystyczne dla obszaru gminy są zbiorowiska kse-

rotermiczne, murawowe i stepowe, a w dolinach rzecznych zbiorowiska łęgowe. Zarośla 

śródpolne stanowią ostoję dla zwierzyny łownej oraz dla ptactwa (zające, bażanty, kuropa-

twy). 

Zbiorowiska leśne stanowią jedynie ok. 2,3% (255 ha) ogólnej powierzchni gminy. Podsta-

wowa część obszarów leśnych zlokalizowana jest w południowej części gminy w okolicy 

Wymysłowa. Mniejsze powierzchnie zajmuje las topolowy w okolicy Nikisiałki Dużej oraz 

brzozowy znajdujący się w okolicy Nikisiałki Małej. Na szatę roślinną gminy składają się rów-

nież zadrzewienia przydrożne, sady owocowe (zwłaszcza w Lipowej). 

Zieleń miasta Opatów zajmuje 17 ha powierzchni. Do najliczniejszych gatunków drzew zali-

czyć można: jesion, orzech włoski, klon, lipę drobnolistną, wiąz szypułkowy, grochodrzew, 

kasztanowiec, modrzew, topole, wierzby. W składzie gatunkowym zadrzewień przyulicznych 

występuje lipa wielkolistna, lipa srebrzysta, jawor i inne drzewa liściaste. 

Na analizowanych obszarach, objętych zmianą nr 1 Studium... świat roślinny można uznać 

za dość ubogi, reprezentowany przez rośliny pojawiające się w środowisku zurbanizowanym 

(np. rośliny trawiaste, drzewa i krzewy ozdobne). Na obszarach niezainwestowanych poja-
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wiają się uprawy polowe reprezentowane przez różnorodne gatunki zbóż (obszar nr 1). Nie-

zainwestowane i nieuprawiane tereny (obszar nr 2, 5, 6) porośnięte są roślinnością trawiastą, 

roślinnością segetalną (skrzyp polny, pokrzywa zwyczajna, komosa biała, bylica pospolita, 

nawłoć kanadyjska, itp.), zbiorowiskami chwastów towarzyszących różnorodnym uprawom 

rolnym oraz różnego rodzaju samosiejkami. Wzdłuż rzek Opatówka i jej dopływów, występu-

ją tereny zieleni nieurządzonej. Są to często tereny zaniedbane. Obszary podlegające anali-

zie nie sąsiadują z kompleksami leśnymi. 

 

Świat zwierzęcy na analizowanym obszarze reprezentowany jest przez gatunki przystoso-

wane do życia w środowisku przekształconym antropogenicznie, typowe dla obszarów miej-

skich oraz znajdujących się na pograniczu zabudowy miejskiej i wiejskiej. Na zainwestowa-

nych terenach miejskich dochodzi do zjawiska synurbanizacji - proces dostosowania się po-

pulacji zwierzęcych do specyficznych warunków panujących w miastach. Na obszarach zan-

tropogenizowanych pojawiają się drobne ssaki (np. krety), owady (np. motyle, pszczoły), 

pajęczaki czy też płazy. W tego typu obszarach występują głównie gatunki synantropijne, 

które przystosowały się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka. Są nimi 

głównie owady, niektóre ptaki (np. wróble, gołębie), gatunki myszowate. Na terenach zurba-

nizowanych występują zwierzęta typowe dla siedlisk ludzkich. Na terenach niezainwestowa-

nych i użytkowanych w sposób rolniczy występują gatunki typowe dla obszarów wiejskich (tj. 

gryzonie polne).  

Obszary zurbanizowane oraz położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych nie stanowią 

miejsc atrakcyjnych dla migracji zwierząt. 

 

Gmina Opatów cechuje się licznymi walorami krajobrazowymi. Na zasadniczej części ob-

szaru gminy, którą budują lessy występuje malowniczy krajobraz utworzony przez liczne 

formy erozyjne w postaci wąwozów, jarów, parowów. Rzeka Opatówka oraz sieć jej dopły-

wów meandrując tworzą doliny wcięte w podłoże niekiedy na głębokość 5 m. Formy te two-

rzą unikalne walory krajobrazowe, które w znacznej części są zachowane w stanie natural-

nym i półnaturalnym. Urozmaicona rzeźba terenu umożliwia wgląd w krajobraz z wielu punk-

tów widokowych. W granicach miasta głównymi elementami podnoszącymi walory krajobra-

zowe, poza zróżnicowaną rzeźbą ternu, są: dolina rzeki Opatówki oraz skarpy lessowe. Rze-

ka Opatówka na odcinku miasta jest w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. 

Ochrony wymagają również skarpy lessowe znajdujące się w granicach administracyjnych 

miasta.  

Obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... nie cechują się znaczącymi walorami krajobrazowy-

mi. Ich położenie w rejonie o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu wpływa na ich atrakcyj-

ność. Obszar nr 4 sąsiaduje z zabytkowym rynkiem w Opatowie, co znacznie zwiększa po-

tencjał tego terenu. Tereny dotychczas niezainwestowane położone są w otoczeniu obsza-

rów zabudowanych, dlatego też powstanie zabudowy w ich obrębie nie będzie stanowiło 

"zabudowanych wysp" w otwartym krajobrazie. 

 

Elementom cennym pod względem przyrodniczym towarzyszą elementy lokalnego dziedzic-

twa kulturowego. Na terenie miasta Opatów występują obszary i obiekty znajdujące się 

w rejestrze zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego oraz w gminnej ewiden-
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cji zabytków. W granicach obszarów objętych zmianą Nr 1 Studium... znajduje się jeden 

obiekt wyróżniony w gminnej ewidencji zabytków - dom przy ulicy Słowackiego 1, który zlo-

kalizowany jest w obszarze nr 4. 

 

 

3. Formy ochrony przyrody na terenie miasta i gminy Opatów 

W granicach gminy Opatów, na jej południowym krańcu, znajduje się Specjalny obszar 

ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów (PLH260036).  

Ostoja Żyznów położona jest w obrębie mezoregionów Wyżyna Sandomierska, Góry Święto-

krzyskie i Pogórze Szydłowskie. W części wschodniej geologicznym fundamentem obszaru 

jest przedłużenie Gór Świętokrzyskich, natomiast w kierunku wschodnim na skały paleozo-

iczne są nałożone osady morskie transgresji mioceńskiej. W większości obszar pokrywa 

znacznej grubości pokrywa lessowa, co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć płaska, 

rozcięta przez dopływ Wisły - Koprzywiankę wraz z dopływami. Koprzywianka, lewostronny 

dopływ Wisły jest to najdłuższa rzeka płynąca przez Wyżynę Sandomierska, a jednocześnie 

mająca największe dorzecze. Największym dopływem Koprzywianki na obszarze jest rzeka 

Kacanka. Utworzono na niej rozległy zbiornik wodny w Szymanowicach k. Klimontowa. Wy-

stępujące tu gleby to głównie brunatnoziemy, rzadziej czarnoziemy, przez co teren jest in-

tensywnie użytkowany rolniczo. Charakterystyczny dla obszaru krajobraz to stosunkowo pła-

ska wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin 

i wąwozów lessowych, parowów oraz wzgórz o stromych ścianach stanowiących dopełnienie 

doliny Koprzywianki i Kacanki, będących dominującą częścią krajobrazu. W dolinie rzeki Ko-

przywianki oraz jej dopływów znajdują się wychodnie starych skał z ery paleozoicznej, w tym 

z kambru dolnego. Rzeka miejscami meandruje stwarzając dogodne siedliska dla eksten-

sywnie użytkowanych łąk, rozlewisk, zastoisk oraz płatów łęgów. Rozleglejsze powierzchnie 

zajęte zwłaszcza przez zbiorowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności znajdują się w doli-

nie rzeki Kacanki. Zbocza dolin rzecznych, wąwozów lessowych, skarpy śródpolne pokrywa-

ją murawy kserotermiczne. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są bory sosnowe i miesza-

ne, nierzadko jednak trafiają się różnego typu zbiorowiska grądowe, rozczłonkowane często 

głębokimi wąwozami i jarami, zwłaszcza na zboczach dolin rzecznych. 

Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrek-

tywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe znaczenie w Ostoi 

przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie świeże łąki, fragmen-

ty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy grądów o wysokiej 

bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu 

nagromadzenie gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. 

Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w ska-

li kraju gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. 

Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki 

zwężonej. W rzece Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa. Ostoja jest ważna dla 

zachowania licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatu-

nek znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Bardzo licznie występuje Bombina bombina. Dolina 

Koprzywianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. 

Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe. 
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Elementami stanowiącymi zagrożenie dla trwałości funkcjonowania SOO Natura 2000 Ostoja 

Żyznów są: 

 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, 

 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych 

 Eutrofizacja 

 Wydobywanie piasku i żwiru 

 Erozja 

 Zakwaszenie 

 Wędkarstwo 

 Zabudowa rozproszona 

 Wycinka lasu 

 Nawożenie/nawozy sztuczne 

 Uprawa 

 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 

 Obce gatunki inwazyjne. 

 

Na terenie miasta Opatów występują liczne pomniki przyrody. 

 

Na analizowanym terenie, objętym zmianą Nr 1 Studium..., nie zlokalizowano obszarów pod-

legających prawnej ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. 

Obszary objęte niniejszym opracowaniem są oddalone od najbliższych form ochrony przyro-

dy o następujące odległości: 

 Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów (PLH260036) - ok 8km, 

 Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Przełom Wisły (PLB140006) - ok 29km, 

 Świętokrzyski Park Narodowy - ok 23km, 

 Rezerwat Lisiny Bodzechowskie - ok 10km, 

 Jeleniowski Park Krajobrazowy - ok 10km, 

 Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu - ok 5,5km. 

 

Powiązania przyrodnicze 

Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą: 

 ekosystem doliny Opatówki z zielenią łęgową w postaci zarośli składających się z olchy 

drzewiastej i krzaczastej, wierzby oraz sieć dolin cieków dopływów Opatówki, Kamiennej, 

Koprzywianki, 

 ekosystemy łąkowe nieliczne na terenie gminy (niespełna 476 ha powierzchni – ok. 4,8% 

ogólnej powierzchni użytków rolnych) skupiające się w dolinach rzek stanowiące bazę 

równowagi ekologicznej dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów, 

 ekosystemy leśne i zadrzewienia śródpolne stanowiące niespełna 2,3% powierzchni. 
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Na terenie miasta Opatów występują rzeczne korytarze ekologiczne za które można uznać 

m.in. rzekę Opatówkę i uchodzącą do niej strugę Kania.  

Powszechnie uznaje się, że korytarze ekologiczne umożliwiają przemieszczanie się różno-

rodnych gatunków, zarówno roślin jak i zwierząt, między odizolowanymi siedliskami oraz 

swobodną wymianę genów między populacjami. Ponadto korytarze zapewniają możliwość 

formowania się lokalnej szaty roślinnej. Dodatkowo korytarz ekologiczny spełnia bardzo 

praktyczną funkcję z punktu widzenia człowieka. Jest swoistym rezerwatem, w którym mogą 

żyć i rozmnażać się dzikie zwierzęta z dala od osad ludzkich. Tym samym korytarz minimali-

zuje śmiertelność wśród dzikich zwierząt i straty wyrządzone człowiekowi przez niektóre 

zwierzęta. Bez występowania korytarzy ekologicznych nie byłyby możliwe nie tylko migracje i 

wędrówki wielu gatunków, ale także regeneracja wielu organizmów np. po zniszczeniach 

spowodowanych przez człowieka czy po kataklizmach. 

Rzeki stanowią swoisty szlak komunikacyjny dla roślin i zwierząt – z nurtem, lub wzdłuż rzek 

różnorodne gatunki roślin i zwierząt mogą przemieszczać się na wiele kilometrów w górę, jak 

i w dół rzeki. Rzeka, jako korytarz ekologiczny, nie tylko gwarantuje gatunkom roślin i zwie-

rząt warunki do przemieszczania się, ale także daje możliwość schronienia, rozmnażania się 

i dostępu do pożywienia. W odniesieniu do różnych gatunków, korytarz ekologiczny nie zaw-

sze oznacza to samo. I tak np. dla ryb korytarzem ekologicznym jest tylko rzeka, z różnorod-

nym korytem i prądem wodnym, a już np. dla ptaków wodnych pojęcie korytarza ekologicz-

nego obejmuje, poza rzeką, także brzegi, zadrzewienia, stawy służące im jako miejsce od-

poczynku czy żerowania. 

Rzeki, jako korytarze ekologiczne pełnią podstawową funkcję w utrzymaniu bioróżnorodno-

ści. Ich istnienie zapobiega szybkiemu wymieraniu wielu gatunków flory i fauny. Pozbawienie 

doliny rzecznej korytarza ekologicznego oznacza drastyczny spadek różnorodności biolo-

gicznej. Funkcja rzeki jako korytarza ekologicznego ściśle związana jest z utrzymaniem cią-

głości rzeki. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ekologiczna ciągłość rzek i ich 

dolin to warunki dla swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się organizmów wodnych 

w górę i w dół rzeki. Przerwanie ciągłości cieku zaburza procesy życiowe niektórych organi-

zmów wodnych.  

Rzeczne korytarze ekologiczne znajdujące się w niewielkiej odległości od niektórych obsza-

rów objętych zmianą Nr 1 Studium... posiadają mało naturalny charakter, są poddane silnym 

wpływom antropogenicznym. Głęboko wcięte w podłoże koryto rzeki Opatówki w znacznej 

części zostało uregulowane i pozbawione pierwotnego charakteru. Struga Kania prowadzi 

niewielkie ilości wody, a okresowo całkowicie wysycha. W sąsiedztwie koryt rzecznych wy-

stępują tereny zielone, porośnięte roślinnością trawiastą i krzaczastą. Korytarz ekologiczny 

rzeki Opatówki oraz korytarz ekologiczny strugi Kania poprzez występowanie na terenach 

silnie przekształconych antropogenicznie nie stanowią ciągów ekologicznych o wysokich 

walorach przyrodniczych, jednak niezaprzeczalnie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu 

lokalnych powiązań przyrodniczych miasta Opatowa z terenami sąsiednimi. 

 

 



24 

4. Jakość środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia 

4.1. Jakość środowiska przyrodniczego 

Jakość wód powierzchniowych 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego dzia-

łania w dziedzinie polityki wodnej) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w po-

dziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. 

U. 2015 poz. 469, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 

obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i 

Ücker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. 

Plany te powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajo-

wym i regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii roz-

woju województw czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. 

Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły, 

(M.P. 2011 nr 49 poz. 549). Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument za-

rządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on w myśl 

art. 114 Prawa wodnego m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje 

działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm 

sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa cele środowiskowe dla 

wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele 

środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszcze-

gólnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określają-

cych stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących 

o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego 

stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych.  

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 

pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem nie-

pogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym sta-

nie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego sta-

nu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a 

silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych 

części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypad-

kach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie 

co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

JCWP o numerze RW2000623146 stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, nieza-

grożoną nieosiągnięciem określonych dla niej celów środowiskowych. 

JCWP o numerze RW20006234949 stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, za-

grożoną nieosiągnięciem określonych dla niej celów środowiskowych ze względu na plano-
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wane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - budowa zbiornika Ćmielów w la-

tach 2012-2015.2 

 

Badanie i ocena jakości wód powierzchniowych odbywa się w ramach państwowego monito-

ringu środowiska, który zgodnie z art. 155a ust. 3 ustawy Prawo wodne, jest przeprowadzany 

przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie miasta Opatów okreso-

wym badaniom w ramach krajowego i regionalnego monitoringu wód powierzchniowych pod-

lega rzeka Opatówka, badania przeprowadzane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Kielcach. 

W ramach klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim 

w roku 2014 dokonano badania jakości wód rzeki Opatówki. Wyznaczony został punkt po-

miarowo - kontrolny Opatówka - Słupcza. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na sła-

by stan/potencjał ekologiczny wód rzeki. Oceny tej dokonano na podstawie analizy jakości 

poszczególnych wskaźników wód.3 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez WIOŚ stwierdzić można, iż rzeka 

Opatówka prowadzi wody złej jakości. Najistotniejszym punktowym źródłem zanieczyszcze-

nia wód Opatówki jest na terenie gminy zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych z mia-

sta. Przy czym należy nadmienić, iż sytuacja w tym zakresie uległa zdecydowanej poprawie 

w związku z uruchomieniem nowej oczyszczalni o dużym stopniu oczyszczania ścieków oraz 

rozbudową sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do nowej oczyszczalni Zakładu Mleczarskie-

go. Oprócz źródeł punktowych istotnym źródłem zanieczyszczeń są spływy obszarowe z 

terenu zlewni. W przypadku zlewni Opatówki – intensywnie wykorzystywanej rolniczo, zanie-

czyszczeniami są związki biogenne i organiczne oraz substancje toksyczne pochodzące ze 

środków ochrony roślin. Istotne źródło zanieczyszczenia stanowią również ścieki pochodzą-

ce z osiedli wiejskich (odcieki z nieszczelnych i przepełnionych szamb). Rozwojowi sieci wo-

dociągowych na wsiach towarzyszy zwiększone zużycie wody i wzrost ilości ścieków, nato-

miast stwierdza się brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

 

Jakość wód podziemnych 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziem-

nych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościo-

wy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. 

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne 

cele środowiskowe:   

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,   

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),   

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,   

                                                
2 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 49 poz. 549) 

3 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jakości wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w 2014 roku, 

WIOŚ w Kielcach, czerwiec 2015 
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- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.   

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 

tego stanu.  

 

Badanie i ocena stanu wód podziemnych odbywa się w ramach państwowego monitoringu 

środowiska, który zgodnie z art. 155a ust. 5 i 6 ustawy Prawo wodne wykonywany jest przez 

państwowe służby hydrogeologiczne (w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościo-

wych), a w uzasadnionych przypadkach oceny jakości wód podziemnych dokonuje Woje-

wódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który przekazuje wyniki tych badań za pośrednic-

twem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do państwowej służby hydrogeologicznej. 

 

Na obszarze miasta Opatów nie zlokalizowano punktów monitoringu jakości zwykłych wód 

podziemnych, który polegałby na prowadzeniu stałych, wieloletnich badań właściwości fizy-

ko-chemicznych wody. Najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowo-kontrolnym jest poło-

żony na terenie gminy Opatów punkt monitoringu jakości wód podziemnych w miejscowości 

Okalina (numer otworu 1218). Badania przeprowadzone w 2014 r. wykonane były na wodach 

poziomu dewońskiego i wskazały na III klasę jakości wód - wody zadowalającej jakości, co 

oznacza też dobry stan chemiczny. Wskaźnikiem decydującym o zakwalifikowaniu do III kla-

sy były stężenia NO3, Ca, HCO3.4 

Wody poziomu czwartorzędowego, będącego źródłem zaopatrzenia mieszkańców ze studni 

kopanych, charakteryzują się niską jakością (podwyższone zawartości żelaza i manganu 

geogenicznego pochodzenia, azotu antropogenicznego pochodzenia) ze względu na płytsze 

zaleganie, zasilanie z powierzchni przez opady atmosferyczne oraz brak warstwy izolacyjnej. 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza 

Na warunki aerosanitarne miasta Opatów wpływ wywierają źródła zanieczyszczeń o charak-

terze punktowym, liniowym i powierzchniowym.  

Gmina Opatów położona jest w rejonie, gdzie nie występują źródła emisji wysokich emitorów. 

Wpływ przemysłu Ożarowa i Ostrowca Świętokrzyskiego jest ograniczony ze względu na 

korzystny układ warunków wietrznych (przeważają wiatry zachodnie). Na stan czystości po-

wietrza w gminie wpływa kilkadziesiąt źródeł emisji. Przeważają kotłownie różnych obiektów 

użyteczności publicznej i zakładów wytwórczych posiadających kominy o małej wysokości (5 

– 25 m), skupiające się głównie w samym mieście, gdzie w sezonie grzewczym spala się 

znaczne ilości węgla. Emisja pochodzi również z indywidualnych systemów grzewczych i 

palenisk domowych, gdzie jak dotąd podstawowym źródłem energii cieplnej jest spalanie 

węgla i koksu. Ponadto na stan higieny atmosfery wpływa komunikacja samochodowa oraz 

w mniejszym stopniu rolnictwo, sadownictwo – stosowanie środków ochrony roślin. 

 

                                                
4 Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2014, Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska w Kielcach 
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Na terenie miasta Opatów nie są prowadzone regularne badania stanu powietrza atmosfe-

rycznego. Wszelkie próby określenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu opierać się mogą 

o wyniki badań prowadzonych w ramach krajowego monitoringu powietrza atmosferycznego, 

który jest wykonywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Z 

rocznej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2014 r. wynika, iż przed-

miotowy obszar znajduje się w strefie świętokrzyskiej, dla której wartości zanieczyszczeń 

SO2, NO2, Pb, PM2.5, C6H6, CO, As, Cd, Ni, O3
* (wg poziomu docelowego) zostały określone 

jako odpowiednie dla klasy czystości A, gdzie stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają po-

ziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. Przekroczone zostały poziomy dopusz-

czalne dla takich substancji jak benzo(a)pieren (klasa C), pyły PM10 (klasa C) oraz ozon 

(według poziomu długoterminowego) (klasa D2).5 

 

Dla strefy ze statusem klasy C należy podjąć działania w celu określenia obszarów przekro-

czeń danego zanieczyszczenia oraz opracować program ochrony powietrza. Klasa D2 skut-

kuje natomiast podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem progra-

mu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego.6 

 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XVII/248/15 z dnia 27 listopada 2015 r. 

przyjął "Aktualizację programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z 

planem działań krótkoterminowych". Dokument przewiduje realizację różnorodnych działań 

naprawczych w obszarze "planowanie przestrzenne", w tym m.in.: wprowadzenie w doku-

mentach planistycznych zapisów dotyczących: 

 ograniczeń w lokalizacji obiektów powodujących wzmożone natężenie ruchu samo-

chodowego (centra logistyczne, handlowe i inne), 

 stosowanie systemów grzewczych ograniczających negatywny wpływ na jakość po-

wietrza atmosferycznego, 

 rozwoju zieleni i terenów zielonych. 

Dodatkowo zaleca się wprowadzenie korytarzy przewietrzania (w tym klinów nawietrzają-

cych, które stanowią naturalne lub specjalnie projektowane obszary wolne od zabudowy, 

które mają na celu poprawę przepływu powietrza przez miasto).  

 

Klimat akustyczny 

Na terenie miasta Opatów można wyróżnić następujące źródła uciążliwości akustycznych: 

 hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa), 

 hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas 

do środowiska), 

                                                
5 Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Kielcach, kwiecień 2015r. 
6 Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015 z perspektywą do roku 
2019 
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 hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, 

tereny zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny 

budowlane). 

 

Hałas komunikacyjny powstaje w dwojaki sposób - generowany jest przez silniki samocho-

dowe oraz jest efektem toczenia kół pojazdów o nawierzchnię jezdni. Poziom hałasu drogo-

wego jest bezpośrednio uzależniony od takich czynników jak: natężenie ruchu, prędkość 

pojazdów, udział pojazdów ciężkich, płynność ruchu, pochylenie drogi, jakość nawierzchni 

drogowej, ukształtowanie terenu, charakter obudowy trasy, rodzaj sąsiadującej z nią zabu-

dowy.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-

dowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 

W 2012 roku WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary i ocenę hałasu drogowego. Analiz 

dokonano na podstawie czterech punktów pomiarowych: jeden usytuowany przy ul. Ko-

ściuszki (droga nr 9), jeden przy ul. 1 Maja (droga nr 74), dwa przy ul. Sienkiewicza (droga 

krajowa nr 9). Badania przeprowadzono w miesiącach: czerwiec, lipiec, wrzesień. Rejony 

badań dotyczyły: terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (ul. Sienkiewicza), tereny 

mieszkaniowo – usługowe (ul. Kościuszki), tereny związane ze stałym pobytem dzieci 

i młodzieży.  

Z pomiarów wynika, że najwyższy wskaźnik przekroczeń hałasu odnotowano wzdłuż drogi 

krajowej nr 9 (ul. Sienkiewicza) i wynosił dla pory nocnej 65,1 dB (przekroczenie w stosunku 

do normy – 56 dB wynosiły 9,1 dB). Dla pory dziennej w tym samym punkcie poziom hałasu 

wyniósł: 73 dB (przekroczenie o 5 dB w stosunku do normy). Przy ul. 1 Maja w porze nocnej 

nie odnotowano przekroczeń, w porze dziennej odnotowano 67,3 dB i przekroczenie o 6,3 

dB.7 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest każde urządzenie bądź instalacja, przez 

które przepływa prąd. Są to m.in. sieci elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, 

stacje bazowe i telefonii komórkowej, urządzenia radiowo - nawigacyjne. Źródłami pola wy-

sokiej częstotliwości są sieci telefonii komórkowej i radiolinie, maszty z antenami.  

W obrębie obszaru objętego zmianą Nr 1 Studium... nie stwierdzono występowania obiektów 

i urządzeń mogących potencjalnie emitować wzmożone promieniowanie elektromagnetycz-

ne.  

Przez obszar nr 2 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 

(15kV). Wytwarzane przez linie i obiekty elektroenergetyczne promieniowanie elektromagne-

tyczne stanowi składową pola elektrycznego i magnetycznego. Jest to pole elektromagne-

tyczne o niskiej częstotliwości (50 Hz). Zagadnienia związane z oddziaływaniem na środowi-

sko pól elektromagnetycznych, wytwarzanych przez urządzenia elektroenergetyczne regulu-

                                                
7 Monitoring hałasu drogowego w 2012 roku, WIOŚ Kielce 
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je Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883). Rozporządzenie to określa 

dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. Jak 

wynika z tych zapisów dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego o 

częstotliwości 50 Hz dla miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:  

 dla składowej elektrycznej - 1 kV/m, 

 dla składowej magnetycznej - 60 A/m. 

Dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla 

ludności dla zakresu częstotliwości od 0,5 Hz do 50 Hz wynoszą: 

 dla składowej elektrycznej - 10 kV/m, 

 dla składowej magnetycznej - 60 A/m. 

Z analizy danych zawartych w opracowaniu Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku 

człowieka wynika, że maksymalne natężenie pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 

napowietrznych średniego napięcia wynosi poniżej 0,3 kV/m.  

W przypadku maksymalnych zmierzonych natężeń pól magnetycznych w otoczeniu linii elek-

troenergetycznych średnich napięć wartości mieszczą się w przedziale 0,8 - 16 A/m.  

Nie przewiduje się, aby oddziaływanie pól elektromagnetycznych związanych z liniami i 

obiektami elektroenergetycznymi miało miejsce poza zasięgiem strefy technicznej wyzna-

czonej w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Opatów. 

 

Według dany WIOŚ w Kielcach natężenie pola elektromagnetycznego było badane w roku 

2012 w punkcie pomiarowym przy ul. Kilińskiego (skwer obok parkingu) i wynosiło 0,10 V/m. 

W województwie świętokrzyskim w 2012 roku nie stwierdzono terenów z przekroczeniami 

dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.8 

 

Tab. 1. Wyniki pomiarów PEM za rok 2012 

Zakres mierzonych częstotliwości 0,1 - 3000 MHz 

Miejscowość 
Położenie punktu 

pomiarowego 

Średnia arytme-
tyczna zmierzo-
nych wartości 

skutecznych natę-
żeń PEM 

[V/m] 

Niepewność 
pomiarów 
[+/- V/m] 

Średnia arytm. z uśred-
nionych wartości natę-

żeń PEM dla danego 
obszaru usytuowania 

województwa 
[V/m] 

Opatów 
Ul. Kilińskiego 

(skwer obok parkin-
gu6) 

0,10 0,02 0,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitoringu pól elektromagnetycznych w roku 2012 

 

 

                                                
8 Monitoring pól elektromagnetycznych w 2012 roku, WIOŚ Kielce 



30 

4.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Gmina Opatów należy do rejonów o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu i 

zdrowiu ludności. 

W przestrzeni gminy Opatów nie stwierdzono występowania obszarów szczególnego zagro-

żenia powodzią. Obszar miasta i gminy nie posiada studium zagrożenia powodziowego. Brak 

wyznaczonych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią nie czyni obszaru miasta i 

gminy wolnym od wszelkich zagrożeń powodziowych. Występujące na terenie miasta cieki, 

w przypadku wystąpienia intensywnych opadów lub też gwałtownych roztopów, narażone są 

na niebezpieczeństwo wezbrań poziomu wód i wystąpienie wód z koryt. Na terenie miasta 

Opatów nie zewidencjonowano wyznaczonych przez Państwowy Instytut Geologiczny obsza-

rów zagrożonych podtopieniami. 

Obszar zlewni Opatówki, poza odcinkiem ujściowym, nie został zaklasyfikowany jako obszar 

narażony na niebezpieczeństwo powodzi we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego. Od-

cinek ujściowy Opatówki, obejmujący około 3,5 km rzeki od ujścia do miejscowości Dwikozy, 

został zaklasyfikowany jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, przede 

wszystkim ze względu na zagrożenie powodziowe od strony Wisły. Powodzie historyczne 

obejmowały więc przede wszystkim dolny bieg Opatówki. W środkowym i górnym biegu Opa-

tówki oraz na jej dopływach nie występowały istotne zdarzenia powodziowe, występujące 

podtopienia obejmowały przede wszystkim łąki i pola.9 

W zlewni rzeki Opatówki miały miejsce następujące historyczne powodzie:  

 Powódź w maju/czerwcu 2010 r. W zlewni Opatówki, powódź spowodowana była wo-

dami cofkowymi z Wisły, spowodowała zalanie terenów w dolinie Wisły w gminie 

Dwikozy, w tym miejscowości Dwikozy, Szczytniki, Bożydar, Debina. Do zwiększenia 

zasięgu powodzi przyczyniło się przerwanie z nieustalonych przyczyn prawego wału 

na Opatówce na wysokości miejscowości Szczytniki. Zidentyfikowane na terenie 

gminy Dwikozy straty wyniosły łącznie ponad 46 mln zł.  

 Powódź w 2001 r. spowodowana intensywnymi opadami w dorzeczu Wisły w połu-

dniowej i środkowej Polsce. W zlewni Opatówki powódź objęła przede wszystkim 

miejscowość Dwikozy.10 

Z analizowanego dokumentu Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Opa-

tówki o długości 52,1km wraz z dopływami (Grontmij Polska Sp. z o.o. & ARCADIS Sp. z o.o. 

wrzesień 2015r.) wynika, że dla rzeki Opatówki zaproponowane działania techniczne zwią-

zane z ochroną przeciwpowodziową nie będą tyczyły żadnego z obszarów objętych zmianą 

Nr 1 Studium... Dla strugi Kania nie stwierdzono konieczności podejmowania działań tech-

nicznych związanych z ochroną przeciwpowodziową. Analizowanych siedem obszarów znaj-

duje się poza zasięgiem wody o prawdopodobieństwie 1% i 0,2%. 

 

                                                
9 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Opatówki o długości 52,1km wraz z dopły-

wami, Grontmij Polska Sp. z o.o. & ARCADIS Sp. z o.o. wrzesień 2015r. 

10 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Opatówki o długości 52,1km wraz z dopły-

wami, Grontmij Polska Sp. z o.o. & ARCADIS Sp. z o.o. wrzesień 2015r. 
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Na obszarze gminy Opatów nie występują udokumentowane obszary osuwania się mas 

ziemnych (tereny zagrożone ruchami masowymi oraz tereny, na których występują te ruchy). 

W granicach obszaru objętego zmianą Nr 1 Studium... nie występują również obszary pre-

dysponowane do występowania ruchów masowych ziemi, które zostałyby wyznaczone w 

dokumentach Państwowego Instytutu Geologicznego w ramach Systemu Ochrony Przeciwo-

suwiskowej11. Potencjalne tereny osuwiskowe na terenie gminy zidentyfikowano w jej połu-

dniowo-wschodniej części. Jedno z nich zlokalizowane w rejonie Nikisiałki Dużej jest aktyw-

ne. Na terenie miasta na osuwanie się mas ziemnych potencjalnie narażone są skarpy les-

sowe. Less jako skała znajdująca się na granicy utworów spoistych i luźnych posiada dużą 

spójność, tj. wzajemną przyczepność między cząsteczkami. Jednakże przy nadmiarze spły-

wającej wody traci tę cechę i przechodzi w stan płynnej zawiesiny. Przemieszczanie się les-

su wraz z płynąca wodą może zachodzić zarówno na powierzchni ziemi, jak i w podłożu, w 

skale lessowej, jako zjawisko sufozji mechanicznej. 

 

Rysunek 2. Położenie obszarów objętych zmianą Studium na tle Systemu Osłony Przeciwosuwisko-

wej (SOPO). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download 

 

Przez obszar nr 1 przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN350 relacji Sandomierz -

 Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

wojewódzkim. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 

gazociągu ustalono pas techniczny o szerokości 30 m wolny od zabudowy. W trakcie eks-

ploatacji gazociągów potencjalnie może wystąpić przeciek, którego efektem będzie zanie-

                                                
11 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download 



32 

czyszczenie gleby i wód. W przypadku niezakłóconego funkcjonowania gazociągu nie sta-

nowi on zagrożenia dla lokalnego środowiska przyrodniczego. 

 

Opatów nie należy do miast nadmiernie przekształconych antropogenicznie. W obrębie ana-

lizowanej jednostki nie jest prowadzona działalność, która mogłaby się przyczyniać do po-

wstawania wyraźnych szkód w środowisku. Mające miejsce przekształcenia środowiska na-

turalnego są nieodzowną konsekwencją rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i prowa-

dzonej w jego obrębie działalności gospodarczej. Wśród głównych elementów zagrażających 

lokalnym walorom przyrodniczym wyróżnia się działania antropogeniczne dysharmonizujące 

lub degradujące walory przyrodnicze, np.: wzrost zanieczyszczenia wód rzeki Opatówki, ob-

niżenie jakości klimatu akustycznego w mieście związane z intensyfikacją ruchu wzdłuż 

głównych dróg, wzrost zanieczyszczeń powietrza spowodowany niską emisją. 

 

 

5. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu 

Studium 

W przypadku braku realizacji analizowanego projektu zmiany Nr 1 Studium..., polityka prze-

strzenna miasta Opatów będzie realizowana w oparciu o aktualnie obowiązujące Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów z roku 

2012 oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go 
Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego (Uchwała Nr 
XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 roku), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów (Uchwała Nr 
V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku). 

Obowiązujące obecnie Studium i plany miejscowe nie są ze sobą sprzeczne. W związku ze 

złożonymi przez właścicieli poszczególnych obszarów wnioskami w sprawie zmiany prze-

znaczenia nieruchomości w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania prze-

strzennego stwierdzono, że planowane zmiany nie są zgodne z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów za-

twierdzonego uchwałą Nr XV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012. W 

związku z powyższym słusznie podjęto kroki zmierzające w pierwszej kolejności do zmiany 

zapisów obowiązującego Studium. 

Planowane zmiany przeznaczenia terenów nie są diametralne, mają charakter porządkowy i 

są odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z rozwojem społeczno-gospodarczym 

miasta. Poszczególne obszary (poza niewielkim fragmentem obszaru nr 2 i obszarem nr 1) w 

obecnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego są przeznaczone na cele inwestycyjne (np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa, zabudowa wielorodzinna i usługowa), które z biegiem czasu okazały się nie w 

pełni adekwatne do zamierzeń inwestycyjnych.  

Przewiduje się, iż w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 

Studium potencjalne zmiany w środowisku będą zbliżone do tych, które spowoduje wprowa-

dzenie zapisów tegoż projektu. Poszczególne obszary miasta będą funkcjonowały w oparciu 

o obecnie obowiązujące Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
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Prognozować można, że w związku z niedostosowaniem zapisów dokumentów planistycz-

nych do potrzeb inwestycyjnych może dojść do czasowego lub trwałego zahamowania roz-

woju niektórych rejonów (degradacji zabudowy na obszarach zainwestowanych i postępują-

cego zaniedbywania terenów niezainwestowanych), co w dłuższej perspektywie czasowej 

może przynieść niekorzystne zmiany w środowisku. 

 

 

6. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływa-

niem 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko może być związane z wykorzystywa-

niem zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby lokalnego rozwoju społeczno - go-

spodarczego, rozbudowy infrastruktury technicznej czy też komunikacji. Za obszary objęte 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko można uznać tereny inwestycyj-

ne (inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe), tereny towarzyszące inwestycjom drogowym i 

infrastrukturalnym. 

Środowisko przyrodnicze podlega nieustannym oddziaływaniom, które mogą mieć różnorod-

ny charakter (m.in. bezpośredni, pośredni, skumulowany, wtórny) i czas trwania (krótko -, 

średnio -, długookresowy). Zmiany stanu środowiska będą konsekwencją wprowadzenia 

zainwestowania wskazanego w projekcie zmiany Nr 1 Studium. Obszary objęte przewidywa-

nym znaczącym oddziaływaniem stanowią obecnie użytki rolne, nieużytki oraz tereny już 

zainwestowane.  

W obrębie terenów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem może dojść do 

trwałych przemian środowiska polegających m.in. na: utwardzeniu powierzchni ziemi, prze-

rwaniu ciągłości warstw gruntowych, ograniczeniu powierzchni infiltracji, wzroście emisji za-

nieczyszczeń, wzroście uciążliwości akustycznych, zwiększeniu wykorzystywania wód, 

wzroście ilości wytwarzanych odpadów, postępującym przekształcaniu krajobrazu. Biorąc 

pod uwagę zdefiniowany w poprzednich rozdziałach stan poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego przewiduje się, iż na obszarach objętych przewidywanym zna-

czącym oddziaływaniem na środowisko może dojść do presji zabudowy na tereny otwarte, 

użytkowane dotychczas głównie rolniczo, oraz na tereny cenne pod względem krajobrazo-

wym. 

 

 

7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych 

Najważniejsze problemy dotyczące występującego w granicach opracowania środowiska 

przyrodniczego zostały określone w rozdziale opisującym cechy środowiska przyrodniczego, 

jego jakość oraz zagrożenia. Podkreślić należy, iż w granicach obszaru opracowania nie 

stwierdzono występowania elementów i zjawisk przyczyniających się do znaczącej degrada-

cji walorów przyrodniczych.  

W niniejszym opracowaniu wskazano, że w granicach obszarów objętych zmianą Nr 1 Stu-

dium nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Wskazano natomiast na najbliżej położone formy ochrony przyrody i wyróżniono potencjalne 
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źródła zagrożeń dla najbliżej położonego Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja 

Żyznów.  

Tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody są narażone na nie-

korzystne oddziaływania czynników i zjawisk zachodzących w ich obrębie jak też i w ich bli-

skim lub dalszym sąsiedztwie. Nie stwierdza się, aby dochodziło do wystąpienia znaczących 

niekorzystnych oddziaływań, na cele i przedmiot ochrony Specjalnego obszaru ochrony Na-

tura 2000 Ostoja Żyznów a także na integralność i spójność tego obszaru. 

 

 

8. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-

wym i krajowym 

Środowisko przyrodnicze podlega bardzo złożonej ochronie, która jest realizowana na pod-

stawie zapisów zawartych w dokumentach ustanowionych na różnorodnych szczeblach. 

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces dostosowywania pol-

skiego prawa do przepisów unijnych. Kwestia ochrony środowiska jest jedną z prioryteto-

wych dla Wspólnoty i uwzględniana jest w wielu aktach prawnych, które zawierają dyrektywy, 

rozporządzenia, decyzje i zalecenia. Celem działań inicjowanych na poziomie europejskim 

jest m.in. ochrona bioróżnorodności, przeciwdziałanie antropogenicznym przyczynom zmian 

klimatycznych. Wśród istotnych dyrektyw należy wyróżnić dwie: w sprawie ochrony dzikich 

ptaków 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r.; ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory 92/43/EWG z dnia 21 maj 1992r. Ich celem jest ochrona cennych z punktu wi-

dzenia wspólnotowego gatunków fauny i flory.  

Na szczeblu krajowym przeanalizowano cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i 

środowiska określone w Strategii Rozwoju Kraju 2020, która w kwestiach środowiskowych 

zakłada, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu 

gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym 

dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodni-

czych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może 

być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy 

jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. 

Projekt zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Opatów nie odnosi się wprost do celów ochrony środowiska ustanowionych 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Zapisy wprowadzone bezpo-

średnio przez zmianę Nr 1 Studium dotyczą wyłącznie zmian w przeznaczeniu poszczegól-

nych terenów. W celu rozpatrzenia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym należy kompleksowo rozpatrywać zapisy Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów 

oraz zmiany Nr 1 Studium, która stanowi integralną część dokumentu określającego politykę 

przestrzenną gminy. 
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Tab. 1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspól-

notowym i krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Dokument Cel 
Sposób ich uwzględnienia w projekcie Studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego 

C
e
le

 u
s

ta
n

o
w

io
n

e
 n

a
 s

z
c
z
e

b
lu

 m
ię

d
z
y

n
a

ro
d

o
w

y
m

 

Ramowa konwen-
cja Narodów Zjed-
noczonych w 
sprawie zmian 
klimatu wraz z 
wprowadzającym 
limity emisji Pro-
tokołem z Kioto 

(...) badanie, wspieranie, 
rozwój oraz zwiększanie 
wykorzystania nowych i 
odnawialnych źródeł 
energii, technologii po-
chłaniania dwutlenku 
węgla oraz zaawanso-
wanych i innowacyjnych 
technologii przyjaznych 
dla środowiska 

W Studium uwzględniono potrzebę modernizacji systemu 
zaopatrzenia w ciepło oraz racjonalizowania pokrycia po-
trzeb cieplnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

W Studium wskazano na możliwość gazyfikacji gminy. 

Konwencja o róż-
norodności biolo-
gicznej 

(...) ochrona różnorod-
ności biologicznej, 
zrównoważone użytko-
wanie jej elementów 
oraz uczciwy i sprawie-
dliwy podział korzyści 
wynikających z wyko-
rzystywania zasobów 
genetycznych, w tym 
przez odpowiedni do-
stęp do zasobów gene-
tycznych i odpowiedni 
transfer właściwych 
technologii, z uwzględ-
nieniem wszystkich 
praw do tych zasobów i 
technologii, a także 
odpowiednie finansowa-
nie 

W Studium ustalono dla poszczególnych terenów wskaźnik 
dotyczący powierzchni biologicznie czynnej. 

W Studium wprowadzono zapisy dotyczące ochrony środo-

wiska przyrodniczego. 

W Studium dla terenów PU wprowadzono zapis o dążeniu 

do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu no-

wych funkcji na środowisko przyrodnicze. 

Ustalono ograniczenia w zakresie intensywności 

wykorzystania terenu - określono minimalną powierzchnię 

biologicznie czynną. 
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Traktat o funkcjo-
nowaniu Unii Eu-
ropejskiej 

Zachowanie, ochrona i 
poprawa jakości środo-
wiska 

W Studium wprowadzono zapisy dotyczące ochrony śro-
dowiska przyrodniczego. 

W Studium wprowadzono zapis o systematycznej rozbudo-
wie systemu kanalizacji w zależności od potrzeb terenów 
urbanizowanych. 

Ustalono ograniczenia w zakresie intensywności wykorzy-
stania terenu - określono minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną. 

W Studium wskazano na możliwość gazyfikacji gminy. 

Ochrona zdrowia ludz- W Studium ustalono zasady ochrony klimatu akustycznego. 
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kiego W Studium dla terenów PU zaproponowano zapis o 
wprowadzeniu zieleni izolacyjnej ograniczającej uciążliwość 
zakładu 

W Studium dla terenów PU wprowadzono zapis o 
ograniczeniu lokalizacji instalacji stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnych awarii oraz działalności związanej 
ze stosowaniem substancji niebezpiecznych. 

Ostrożne i racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

W Studium wprowadzono zapisy dotyczące ochrony środo-
wiska przyrodniczego. 
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 Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 

Racjonalne gospodaro-
wanie zasobami 

W Studium wprowadzono zapisy dotyczące ochrony śro-
dowiska przyrodniczego. 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

W Studium uwzględniono potrzebę modernizacji systemu 
zaopatrzenia w ciepło oraz racjonalizowania pokrycia po-
trzeb cieplnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

W Studium wskazano na możliwość gazyfikacji gminy. 

Zwiększenie dywersyfi-
kacji dostaw paliw i 
energii 

W Studium uwzględniono potrzebę modernizacji systemu 
zaopatrzenia w ciepło oraz racjonalizowania pokrycia po-
trzeb cieplnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

W Studium wskazano na możliwość gazyfikacji gminy. 

Poprawa stanu środowi-
ska 

W Studium wprowadzono zapisy dotyczące ochrony środo-

wiska przyrodniczego. 

W Studium dla terenów PU wprowadzono zapis o dążeniu 

do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu no-

wych funkcji na środowisko przyrodnicze. 

Adaptacja do zmian 
klimatu 

W Studium uwzględniono potrzebę modernizacji systemu 
zaopatrzenia w ciepło oraz racjonalizowania pokrycia po-
trzeb cieplnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

W Studium wskazano na możliwość gazyfikacji gminy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klima-

tu (Dz. U. z 1996 r. Nr 53 poz. 239); Protokół z Kioto (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684); Konwencja o różnorod-

ności biologicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532); Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz. U. c 83 z 30.03.2010); Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

 

 

9. Przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium na 

środowisko przyrodnicze 

Miasto Opatów cechuje się dobrym stanem środowiska przyrodniczego, które nie jest nad-

miernie przekształcone przez działalność antropogeniczną.  

Celem projektu zmiany Nr 1 Studium jest określenie pożądanych i przewidywanych prze-

kształceń w lokalnej polityce przestrzennej, uszczegółowieniem tych ustaleń będą zapisy 

znajdujące się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W celu określe-

nia przewidywanych następstw, jakie przyniesie ze sobą realizacja ustaleń projektu zmiany 

Nr 1 Studium, należy się odnosić do istniejącego stanu środowiska, który został określony w 

Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla miasta i gminy Opatów.  

Ogólny poziom ustaleń Studium powoduje, że określenie charakteru przyszłych oddziaływań 

na środowisko na etapie niniejszej prognozy może być niepełne i wysoce zgeneralizowane. 
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Uszczegółowienie rodzaju przewidywanych oddziaływań będzie możliwe na etapie opraco-

wywania prognoz oddziaływania na środowisko skutków ustaleń projektów zmian miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

9.1. Cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

W granicach obszaru opracowania nie występują Obszary Natura 2000.  

Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest, znajdujący się w granicach gminy Opatów 

(na jej południowym krańcu, oddalonym o ok 8km w kierunku południowo-zachodnim), Spe-

cjalny obszar ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów (PLH260036). 

Biorąc pod uwagę charakter dokonanych zmian w Studium, które dotyczą jedynie przezna-

czenia terenów, które i tak były zainwestowane lub przeznaczone do zainwestowania, oraz 

analizując elementy stanowiące zagrożenie dla trwałości funkcjonowania SOO Natura 2000 

Ostoja Żyznów stwierdza się, że realizacja przewidzianych w projekcie zmiany Nr 1 Studium 

inwestycji nie powinna przyczynić się do utraty spójności czynników strukturalnych i funkcjo-

nalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

dla których ochrony zaprojektowano lub wyznaczono obszar (nie przewiduje się inwestycji 

mających negatywne oddziaływanie m.in. na: chronione siedliska i gatunki będące przedmio-

tem zainteresowania wspólnoty; lokalne warunki ekologiczne; funkcjonujące połączenia i 

istniejące na danym obszarze związki; fragmentację chronionych siedlisk), a także nie wpły-

nie niekorzystnie na zachowanie lub odtworzenie występowania we właściwym stanie ochro-

ny wszystkich chronionych w ich ramach gatunków i siedlisk przyrodniczych w całym ich na-

turalnym zasięgu. 

Na podstawie dostępnych materiałów, na etapie opracowywania strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko, stwierdza się, iż realizacja założeń określonych w projekcie zmiany 

Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Opatów nie powinna się przyczynić do wystąpienia znaczących niekorzystnych oddziaływań, 

na cele i przedmiot ochrony Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów 

(PLH260036), a także na integralność i spójność tego obszaru. 

 

9.2. Pozostałe formy ochrony przyrody 

Na terenie miasta Opatów nie występują obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dlatego też stwierdza się, że projekt zmiany Nr 1 

Studium nie przyczyni się do powstawania konfliktów wynikających z oddziaływania na 

obiekty i obszary szczególnie cenne przyrodniczo.  

Przedplanistyczne opracowania przyrodnicze jakim jest Ekofizjografia przyrodnicza miasta 

i gminy Opatów nie wykazała występowania na obszarach objętych zmianą Nr 1 Studium 

chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich siedlisk. Nie ma więc przesłanek do 

prognozowania znacząco negatywnego oddziaływania terenów planowanych inwestycji na 

gatunki i ich siedliska. 
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9.3. Różnorodność biologiczna oraz fauna i flora  

Obszary znajdujące się w granicach opracowania charakteryzują się umiarkowanie urozmai-

coną bioróżnorodnością. Występujące zainwestowanie oraz sąsiedztwo obszarów zainwe-

stowanych nie stwarzają warunków sprzyjających wysokiemu zróżnicowaniu świata fauny i 

flory.  

 

Powszechnie wiadomym jest, iż każda działalność człowieka związana z budową i tworze-

niem nowych obiektów lub infrastruktury technicznej oddziałuje na środowisko. Obszary 

przewidziane do zabudowy, wskazane zgodnie z projektem zmiany Nr 1 Studium, stanowią 

kontynuację i uzupełnienie istniejącego układu osadniczego oraz istniejących funkcji. Obsza-

ry oznaczone numerami 3, 4 i 7 są obecnie w pełni zainwestowane, zaproponowane w anali-

zowanym dokumencie zmiany dotyczą jedynie korekty funkcji, jaką dany teren ma pełnić. 

Teren numer 6 jest obecnie częściowo zainwestowany (istniejąca zabudowa usługowa - sta-

cja paliw). Obszary o numerach 1, 2 i 5 są obecnie wolne od zainwestowania.  

 

Projekt zmiany Nr 1 Studium... poprzez umożliwienie wprowadzenia wnioskowanego przez 

mieszkańców zainwestowania na terenach dotychczas wolnych od zabudowy może się przy-

czynić do: 

 ograniczenia terenów biologicznie czynnych w mieście i zmiany dotychczasowego 

sposobu użytkowania gruntów, 

 ograniczenia przestrzeni otwartej, w której potencjalnie mogłaby się rozwijać roślin-

ność oraz bytować dziko żyjące zwierzęta, 

 przekształcenia i / lub zniszczenia w trakcie prac budowlanych występującej szaty ro-

ślinnej,  

 odstraszania zwierząt przez hałas generowany przez maszyny budowlane, 

 powstania bariery dla migracji i przemieszczania się zwierząt zarówno w formie no-

wopowstałych budynków jak i ogrodzeń. 

 

Projekt zmiany Nr 1 Studium... poprzez zmianę przeznaczenia terenów już zainwestowanych 

może się przyczynić do: 

 zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej poprzez przeznaczenie poszczegól-

nych terenów pod funkcje, dla których ustalona jest niższa wartość minimalnej po-

wierzchni biologicznie czynnej, 

 przydeptywania niskiej roślinności synantropijnej przez zwiększoną liczbę użytkowni-

ków przestrzeni, w której dopuszczono realizację usług lub zabudowę produkcyjno -

 składowo - usługową, 

 wypłaszania gatunków synantropijnych przez zwiększoną liczbę użytkowników prze-

strzeni, w której dopuszczono realizację usług lub zabudowę produkcyjno -

 składowo - usługową. 
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Warto podkreślić, że jedynie fragment obszaru nr 1 i fragment obszaru nr 2 w obecnie obo-

wiązujących dokumentach planistycznych gminy Opatów nie są przeznaczone na cele zwią-

zane z rozwojem zabudowy. Pozostałe obszary, w przypadku braku uchwalenia zmiany Nr 1 

Studium... miałyby możliwość zainwestowania w oparciu o obowiązujące dokumenty.  

Analizując zapisy zawarte w zmianie Nr 1 Studium... stwierdza się, że zapisy dotyczące m. 

in.: 

 wykluczenia lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 z terenów MNU, MWU oraz PU (w mieście);  

 pełnego uzbrojenia terenów PU w infrastrukturę techniczną;  

 dążenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu nowych funkcji na 

środowisko przyrodnicze na terenach PU;  

 ograniczenia lokalizacji instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 

awarii oraz działalności związanej ze stosowaniem substancji niebezpiecznych na te-

renach PU; 

 propozycji wprowadzenia zieleni izolacyjnej ograniczającej uciążliwość zakładu na te-

renach PU 

mają na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania realizacji polityki przestrzennej pro-

wadzonej w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Opatów oraz zmianę Nr 1 Studium. 

 

Szczegółowe określenie w Studium minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla po-

szczególnych terenów ma na celu zapewnienie możliwości funkcjonowania i rozwoju lokal-

nym gatunkom fauny i flory na obszarach zainwestowanych i dopuszczonych do zainwesto-

wania. Zachowanie powierzchni czynnych biologicznie przyczyni się do zapobieżenia nad-

miernemu utwardzeniu terenów inwestycyjnych, co też będzie korzystnie wpływać na infiltra-

cję wód podziemnych i zachowanie lokalnych zasobów biotycznych. 

 

Rozpatrując projekt zmiany Nr 1 Studium... i jego wpływ na lokalną faunę i florę należy rów-

nież zwrócić uwagę, czy zaproponowane zmiany nie będą niekorzystnie oddziaływać na wy-

stępujące w mieście korytarze ekologiczne m.in. korytarz ekologiczny rzeki Opatówki, kory-

tarz ekologiczny strugi Kania. Korytarze ekologiczne mają na celu zapobieganie fragmentacji 

rozległych i jednorodnych struktur środowiska przyrodniczego, które tworzą łącznikowe struk-

tury pełniące funkcje ekologiczne.  

Teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie rzeki Opatówki (obszar nr 7) jest obecnie 

zainwestowany. Zmiana kierunków zagospodarowania tego obszaru dotyczy przekształcenia 

na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, przy czym zapisy Studium na 

terenach MWU wykluczają lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powy-

żej 2000 m2. Jest to teren wyposażony pod względem infrastrukturalnym.  

Teren znajdujący się w najbliższym otoczeniu strugi Kania (obszar nr 6) jest obecnie czę-

ściowo zainwestowany (stacja paliw), tereny niezainwestowane w obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów są 

przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zmiana kierunków 
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zagospodarowania tego obszaru dotyczy częściowego przekształcenia na tereny zabudowy 

produkcyjno - składowo - usługowej. Biorąc pod uwagę, że zapisy Studium na terenach PU 

wskazują m.in. na: 

– pełne uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną; 

– ograniczenie lokalizacji instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 

awarii oraz działalności związanej ze stosowaniem substancji niebezpiecznych;  

– wprowadzenie zieleni izolacyjnej ograniczającej uciążliwość zakładu; 

– ograniczenie lokalizacji instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 

awarii oraz działalności związanej ze stosowaniem substancji niebezpiecznych; 

– wykluczenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 (na terenie miasta) 

stwierdza się, że zmiana przeznaczenie fragmentu obszaru nr 7 na tereny zabudowy 

produkcyjno - składowo - usługowej nie powinna przyczynić się do negatywnego wpływu na 

korytarz ekologiczny strugi Kania.  

W wyniku realizacji lokalnej polityki przestrzennej w oparciu o analizowaną zmianę Nr 1 Stu-

dium... nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na lokalne korytarze eko-

logiczne, które obecnie podlegają wyraźnej ingerencji antropogenicznej związanej z silną 

urbanizacją miasta Opatów. 

Mając na uwadze fakt, iż tereny inwestycyjne zostały wyznaczone w sposób nie powodujący 

znacznego ograniczenia powierzchni terenów otwartych i cennych przyrodniczo, stwierdza 

się, iż nie powinno dojść do fizycznej eliminacji cennych organizmów. Występujące w dal-

szym ciągu w mieście i gminie rozległe tereny otwarte będą umożliwiały funkcjonowanie oraz 

przemieszczanie się gatunków fauny i flory.  

 

9.4. Warunki życia ludności 

Wśród elementów mogących przyczyniać się do pogarszania warunków życia mieszkańców 

miasta Opatów wyróżnić można m.in. uciążliwości akustyczne generowane przez intensywny 

ruch komunikacyjny odbywający się wzdłuż dróg krajowych.  

Spośród ustaleń zmiany Nr 1 Studium... niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców 

może mieć przeznaczenie terenów na cele zabudowy produkcyjno - składowo - usługowej w 

sąsiedztwie terenów przewidzianych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usłu-

gowej. Zabudowa produkcyjno - składowo - usługowa może niekiedy generować różnego 

rodzaju uciążliwości (akustyczne, odorowe). Współcześnie powstające instalacje produkcyj-

no - składowo - usługowe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, mogą 

funkcjonować w sposób nadmiernie nieuciążliwy akustycznie i bezodorowy. Inwestycje emi-

tujące pyły, przy zastosowaniu filtrów znacząco redukują niekorzystne oddziaływanie. Dlate-

go też stwierdza się, iż planowane nowe przedsięwzięcia, przy zastosowaniu odpowiednich 

rozwiązań inżynierskich, nie powinny przyczynić się do pogorszenia istniejących warunków 

życia okolicznych mieszkańców. Ewentualne uciążliwości akustyczne i pyłowe mogą mieć 

miejsce na etapie budowy inwestycji (ruch specjalistycznego sprzętu), będzie to jednak od-

działywanie krótkoterminowe, które może się odbywać w godzinach dziennych.  
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Zmiana przeznaczenia niektórych obszarów może powodować zwiększenie liczby użytkow-

ników danej przestrzeni oraz zwiększenie natężenia ruchu komunikacyjnego. Analizowane 

tereny znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Właśnie miasta, w odróżnieniu od 

obszarów wiejskich powinny się cechować koncentracją usług oraz zakładów dających pracę 

lokalnej społeczności. Dlatego też nie uważa się dopuszczenia rozwoju na poszczególnych 

terenach zróżnicowanych funkcji za zjawisko niekorzystne. 

 

Wyznaczone w projekcie zmiany Nr 1 Studium tereny inwestycyjne nie wymagają rozbudowy 

podstawowego układu drogowego, dlatego też nie przewiduje się, aby realizacja zapropono-

wanej polityki przestrzennej miała się przyczynić do wzrostu uciążliwości akustycznych w 

mieście. Uciążliwości związane z prowadzoną działalnością powinny się ograniczać do tere-

nów należących do inwestora.  

 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany Nr 1 Studium mają się przyczynić do zapewnienia 

ochrony i kształtowania lokalnego ładu przestrzennego. Zapisy projektu mają na celu zapo-

bieganie powstawaniu zabudowy dysharmonizującej lokalny krajobraz.  

 

Realizacja pozostałych ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium nie powinna przyczynić się do 

pogorszenia warunków życia mieszkańców. 

 

9.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

Analizując wpływ ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium... na środowisko wodne stwierdza 

się, że ewentualne oddziaływania mogą mieć miejsce na terenach dotychczas niezainwe-

stowanych, na których będzie mogła powstać nowa zabudowa. Tereny już zainwestowane, 

dla których jest zmieniana funkcja będą oddziaływały na środowisko wodne jedynie w przy-

padku przebudowy / rozbudowy budynków lub wyburzenia istniejącej zabudowy i powstawa-

nia nowej. Sama zmiana funkcji danego terenu nie ma wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne.  

Przewiduje się, iż wraz ze wzrostem zainwestowania w mieście zwiększone zostaną również 

potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę zabudowy. Wzrost zagospodarowania będzie się 

również wiązał z fragmentarycznym uszczelnieniem części gruntu, który zostanie wyłączony 

z naturalnych procesów infiltracyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszarom przeznaczonym 

do zainwestowania będą towarzyszyć rozległe tereny niezainwestowane oraz mając na uwa-

dze określone w projekcie zmiany Nr 1 Studium powierzchnie biologicznie czynne przewiduje 

się, iż ewentualne ubytki będą znikome i szybko wyrównywane przez napływ wód z terenów 

sąsiednich.  

 

Powstanie zainwestowania na obszarach o funkcji produkcyjno - składowej potencjalnie mo-

że przyczynić się do powstawania ścieków technologicznych. W przypadku ścieków techno-

logicznych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów przemysłowych 

możliwe do zastosowania są odpowiednie rozwiązania zapobiegające ich ewentualnemu 

oddziaływaniu na środowisko gruntowo - wodne (np. zastosowanie opaski odprowadzającej 

wody do separatora, a następnie do kanalizacji i oczyszczalni). W projekcie zmiany Nr 1 
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Studium... znajduje się zapis o uzbrojeniu terenów PU w infrastrukturę techniczną co będzie 

zapobiegało niekorzystnemu przedostawaniu się ścieków od wód gruntowych.  

Przewiduje się, że planowane inwestycje nie spowodują zmian stosunków wodnych na grun-

tach sąsiednich. 

Nie przewiduje się, aby przy jednoczesnym respektowaniu zasad ochrony zasobów wodnych 

i ich jakości oraz realizacji określonej w projekcie zmiany nr 1 Studium polityki przestrzennej 

doszło do pogorszenia zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ani wyraźnych zmian 

w stosunkach wodnych. 

 

9.6. Powietrze atmosferyczne 

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie miasta Opatów 

są niskie emisje pochodzące z indywidualnych i zbiorowych systemów grzewczych opala-

nych głównie węglem i koksem oraz zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego.  

W projekcie zmiany Nr 1 Studium... wskazuje się na potencjalną możliwość gazyfikacji gmi-

ny, co znacząco poprawiłoby stan lokalnych warunków aerosanitarnych.  

W analizowanym dokumencie określono zasady ochrony powietrza atmosferycznego.  

Wraz ze wzrostem zainwestowania w przestrzeni miasta pojawi się nowa zabudowa, która 

możliwe, że będzie opalana ze źródeł lokalnych. Dlatego też przewiduje się, iż każdy nowo-

powstały obiekt będzie sie przyczyniał w pewnym stopniu do wzrostu ilości szkodliwych sub-

stancji w powietrzu w okresie grzewczym (dwutlenki siarki, dwutlenki azotu, pyły), miejscowo 

może dochodzić do wzrostu stężeń tych zanieczyszczeń. 

W miejscach powstawania nowej zabudowy (mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, pro-

dukcyjno - składowo - usługowej) może się zmienić dotychczasowy lokalny mikroklimat. Za-

gęszczenie zabudowy może zwiększyć odczuwalną temperaturę powietrza przez osłonięcie 

przed wiatrem i emisję ciepła z osiedli, obiektów usługowych czy też produkcyjno -

 składowo - usługowych.  

Realizacja określonej w projekcie zmiany Nr 1 Studium polityki przestrzennej nie będzie się 

wiązać z koniecznością rozbudowy podstawowego układu drogowego. Niemniej jednak do-

puszczenie realizacji nowej zabudowy na terenach dotychczas niezainwestowanych będzie 

się wiązało ze wzrostem ruchu pojazdów mechanicznych, co z kolei może się wiązać z lo-

kalnym i niewielkim zwiększeniem stężeń zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. 

Nie przewiduje się aby wraz ze stosunkowo niewielkim w skali miasta wzrostem zainwesto-

wania wystąpił znaczny wzrost ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych, przyczyniający się 

do przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Jedyne 

przekroczenia mogą występować okresowo w liniach rozgraniczających dróg o największym 

natężeniu ruchu (drogi krajowe). 

Na terenie miasta zostały wyznaczone tereny przewidziane dla rozwoju funkcji produkcyjno - 

usługowych, na których potencjalnie mogą powstawać zakłady emitujące substancje zanie-

czyszczające powietrze. Należy pamiętać, iż zakłady przemysłowe muszą spełniać określo-

ne normy emisyjne, które powinny gwarantować zachowanie warunków aerosanitarnych na 

odpowiednim poziomie. W celu złagodzenia ewentualnych uciążliwości związanych z dzia-

łalności produkcyjną zaleca się obsadzanie otoczenia tego rodzaju inwestycji zielenią wyso-

ką. 
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Na etapie realizacji wszelkich inwestycji budowlanych istnieje prawdopodobieństwo wzrostu 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery z pracującego sprzętu na placu budowy i środków 

transportu (spaliny, pył zawieszony). Jednak tego typu uciążliwości mają charakter przej-

ściowy i nie przyczyniają się do trwałego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. 

Przewiduje się, iż w wyniku realizacji określonych w projekcie zmiany Nr 1 Studium kierun-

ków polityki przestrzennej nie powinno dojść do wyraźnej zmiany parametrów jakości powie-

trza. W dalszym ciągu na stan warunków aerosanitarnych wpływ będą miały takie czynniki 

jak emisja zanieczyszczeń z lokalnych palenisk, szkodliwe substancje pochodzenia komuni-

kacyjnego, zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego oraz zanieczyszczenia pocho-

dzenia rolniczego z terenów wiejskich. Nie ma podstaw do prognozowania, że w wyniku rea-

lizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium zostaną przekroczone dopuszczalne stężenia 

zanieczyszczeń w powietrzu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 

1031).  

Projekt zmiany Nr 1 Studium nie stoi w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z "Aktuali-

zacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych". Niemniej jednak warto podkreślić, że dopiero kompleksowa całościowa 

zmiana Studium, bez wyznaczania niewielkich obszarów i uwzględniania w uchwale inicjują-

cej zakres dopuszczonych zmian, mogą dać szansę na pełne uwzględnienie zaleceń wynika-

jących z ww. programu. 

 

9.7. Klimat akustyczny 

Jako źródła uciążliwości akustycznej na terenie miasta Opatów wyróżnia się hałas komuni-

kacyjny, przemysłowy oraz komunalny.  

W projekcie zmiany Nr 1 Studium określone zostały zasady ochrony klimatu akustycznego. 

Przewiduje się, że w wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium na terenach 

obecnie zainwestowanych nie dojdzie do zmian lokalnego klimatu akustycznego. W przy-

padku obszarów wolnych od zabudowy w wyniku pojawienia się zwiększonego zainwesto-

wania może dojść do stałych lub okresowych zmian w lokalnych warunkach akustycznych. 

Wszelkie prace budowlane będą się wiązały z okresowym występowaniem uciążliwości aku-

stycznych i wibracji związanych ze specjalistycznym sprzętem lub pracami. Ewentualny 

wzrost poziomu hałasu może się wiązać z ogólnym wzrostem natężenia ruchu komunikacyj-

nego i wzrostem liczby użytkowników zagospodarowanych przestrzeni.  

Potencjalne zagrożenie dla klimatu akustycznego może budzić powstanie zabudowy produk-

cyjno - składowo - usługowej w sąsiedztwie terenów istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Podkreślić jednak należy, że właściwie zaprojek-

towane i eksploatowane obiekty produkcyjno - składowo - usługowe (np. przy zastosowaniu 

zieleni izolacyjnej, stosowania w procesach produkcyjnych i eksploatacyjnych urządzeń o 

niskim poziomie emisji hałasu, odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie 

w możliwie jak największej odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, reali-

zację nasadzeń i zalesień w sąsiedztwie zakładu) nie powinny powodować wyraźnych uciąż-

liwości akustycznych. Zastosowanie zaproponowanych w prognozie rozwiązań może się 

przyczynić do ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości związanej z emisją hałasu przez 

obiekty produkcyjno - składowo - usługowe. 
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Analizując określone w projekcie zmiany Nr 1 Studium kierunki polityki przestrzennej nie 

przewiduje się, aby realizacja ustaleń zawartych w projekcie dokumentu przyczyniła się do 

wyraźnego pogorszenia klimatu akustycznego. Stwierdza się, iż w dalszym ciągu będzie 

dochodzić do zdefiniowanych zarówno w opracowaniu ekofizjograficznym jak i w niniejszej 

prognozie, uciążliwości akustycznych (ruch komunikacyjny, lokalne zakłady przemysłowe i 

obiekty usługowe, obiekty komunalne).  

 

9.8. Powierzchnia ziemi 

Obszar miasta Opatów cechuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu. Znaczną część 

obszaru objętego opracowaniem buduje wysoczyzna lessowa, która charakteryzuje się silnie 

urozmaiconą rzeźbą terenu. W morfologii miasta widoczne są licznie występujące formy ero-

zyjne takie jak doliny o stromych ścianach, wąwozy, jary oraz parowy. Innego rodzaju ele-

mentem lokalnej rzeźby terenu są doliny rzeczne, (dolina rzeki Opatówki wraz z dopływami), 

które są dość głęboko wcięte w podłoże. Taka rzeźba terenu sprzyja powstawaniu form ero-

zyjnych i procesom niszczącym gleby. 

Na lokalną rzeźbę terenu wpływ wywierają czynniki antropogeniczne: wyrównanie lub usy-

pywanie terenu pod zabudowę lub elementy związane z infrastrukturą techniczną i komuni-

kacyjną, utwardzenie części terenu, przerwanie ciągłości warstw glebowych. 

 

Określone w projekcie zmiany Nr 1 Studium kierunki polityki przestrzennej uwzględniają po-

trzeby inwestycyjne gminy i jednocześnie stanowią rezerwę dla przyszłościowego jej rozwo-

ju. W związku z realizacją tak zdefiniowanych kierunków polityki przestrzennej nie przewiduje 

się, aby doszło do znaczących przekształceń powierzchni ziemi. Pewne przeobrażenia mogą 

mieć miejsce na terenach powstawania nowej zabudowy i mogą dotyczyć wykopów, uzbro-

jenia inżynieryjnego, utwardzenia powierzchni terenu. Wszelkie przekształcenia będą najwy-

raźniej widoczne na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo. W etapie prowadzenia ro-

bót budowlanych istnieje potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gleby i gruntu poprzez 

nieprawidłową eksploatację maszyn i urządzeń, co może powodować wyciek substancji ro-

popochodnych. 

Realizacja przedsięwzięć polegających na powstaniu zabudowy produkcyjno - składowo -

 usługowej będzie się wiązała ze zmianą użytkowania fragmentów terenu oraz wytwarzaniem 

odpadów, w tym odpadów potencjalnie niebezpiecznych (np. mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

zużyte urządzenia), które powinny być zbierane do szczelnych pojemników i następnie usu-

nięte przez wyspecjalizowane firmy konserwacyjno - kontrolne posiadające stosowne zezwo-

lenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Odpady te 

nie powinny być magazynowane okresowo na terenie inwestycji.  

W analizowanym dokumencie ustalono zasady zagospodarowania oraz parametry i wskaź-

niki kształtowania nowej zabudowy. Dzięki określonemu minimalnemu udziałowi powierzchni 

biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów możliwym będzie zapobieżenie nadmier-

nemu utwardzeniu terenów inwestycyjnych, co niekorzystnie mogłoby wpływać na lokalne 

warunki infiltracyjne.  

Ze wzrostem zainwestowania w mieście wiąże się wytwarzanie większej ilości odpadów. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
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maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 wraz z późn. zm.), gmina 

zobowiązana jest do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia wa-

runków niezbędnych do ich utrzymania.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż realizacja polityki przestrzennej określonej w 

projekcie zmiany Nr 1 Studium nie powinna skutkować znaczącymi niekorzystnymi zmianami 

w ukształtowaniu terenu ani wzrostem zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

 

9.9. Zasoby naturalne 

W granicach obszaru objętego projektem zmiany Nr 1 Studium nie stwierdzono występowa-

nia udokumentowanych złóż kopalin.  

 

9.10. Krajobraz 

Obszar miasta Opatów cechuje się walorami krajobrazowymi, które zostały wyróżnione na 

podstawie specyficznych cech przyrodniczych i antropogenicznych. Wśród nich można wy-

różnić: urozmaicone formy ukształtowania terenu (wyżyna lessowa, głęboko wcięta dolina 

rzeki Opatówki wraz z dopływami), występowanie obiektów zabytkowych, wyraźnie zaryso-

wany układ przestrzenny miasta Opatów.  

Realizacja określonych w projekcie zmiany Nr 1 Studium kierunków polityki przestrzennej 

może się przyczynić do powstania zmian w lokalnym krajobrazie. Zmiany te będą wyraźnie 

dostrzegalne na obszarach obecnie niezainwestowanych, w szczególności tych znajdujących 

się w otoczeniu terenów otwartych lub w niewielkim stopniu zagospodarowanych (obszar nr 

1). W przypadku zmiany funkcji terenów już zabudowanych można się spodziewać, że zmia-

ny w krajobrazie nastąpią dopiero w momencie przebudowy / rozbudowy bądź wyburzenia i 

powstania nowego obiektu.  

Analiza ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium wskazuje, iż tereny inwestycyjne 

zostały wyznaczone w sposób racjonalny i uwzględniający obecne i przyszłe potrzeby rozwo-

ju społeczno - ekonomicznego miasta. Wyznaczone zostały niewielkie nowe tereny inwesty-

cyjne, powstanie zabudowy w ich obrębie spowoduje pewną zmianę lokalnego krajobrazu. 

Są to jednak zmiany nieuniknione, postępujący rozwój społeczno - gospodarczy będzie się 

wiązał z pewnymi przeobrażeniami w przestrzeni. Zadaniem dokumentów planistycznych jest 

zapewnienie możliwości zachowania elementów najcenniejszych pod względem przyrodni-

czym i wskazanie kierunków rozwoju zabudowy, które nie dysharmonizowałaby najbliższego 

otoczenia. W projekcie zmiany Nr 1 Studium ustalone zostały ograniczenia dla nowej zabu-

dowy (wysokość, intensywność), które mają na celu zapobieżenie powstawaniu obiektów 

destrukcyjnie wpływających na istniejący krajobraz i jego walory. Elementy stanowiące pod-

stawowe walory krajobrazowe gminy zostały zachowane, nie przewiduje się w ich obrębie 

nowego zainwestowania poza tym już istniejącym.  

 

9.11. Warunki klimatyczne 

Przewidziane w projekcie zmiany Nr 1 Studium zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

potencjalnie mogą się przyczyniać do powstania pewnych zmian w lokalnym mikroklimacie. 

W obrębie terenów przewidzianych do zainwestowania, w przypadku realizacji nowej zabu-

dowy, może dochodzić do nieznacznego wzrostu temperatur oraz modyfikacji siły i kierunku 
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wiania wiatru. Powstanie nowej zabudowy może się wiązać z lokalnym wzrostem emisji cie-

pła. 

Przez wzgląd na niewielkie zwiększenie terenów inwestycyjnych (w stosunku do obecnie 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) nie 

przewiduje się aby doszło do znaczących zmian w lokalnym klimacie. 

 

9.12. Dobra kultury i zabytki 

Na terenie miasta Opatów stwierdzono występowanie obiektów dziedzictwa kulturowego: 

obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, 

stanowiska archeologiczne. W granicach obszaru nr 4, stanowiącego przedmiot niniejszego 

opracowania, znajduje się obiekt wyróżniony w gminnej ewidencji zabytków - dom przy ulicy 

Słowackiego 1. 

 

W projekcie zmiany Nr 1 Studium określono ogólne zasady kształtowania polityki ochrony 

środowiska kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków w projekcie zmiany Nr 1 Studium ma 

mieć jedynie zmienioną funkcję docelową.  

Analizując przewidywane kierunki polityki przestrzennej określone w zmianie Nr 1 Studium 

stwierdza się, iż ich realizacja nie wpłynie w sposób negatywny na lokalne dobra kultury i 

zabytki. Zapisy projektu odnoszące się do obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabyt-

ków mogą się jedynie przyczynić do trwałego ich zachowania w przestrzeni miasta Opatów.  

 

9.13. Dobra materialne 

Realizacja kierunków polityki przestrzennej, określonych w projekcie zmiany Nr 1 Studium, 

umożliwi zaspokojenie bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Rozwój 

dóbr materialnych będzie następował w toku budowy obiektów i rozwoju inwestycyjnego tego 

obszaru. 

 

9.14. Syntetyczne zestawienie wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium 

na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego wraz z określeniem ich cha-

rakteru 

Analiza specyficznych uwarunkowań lokalnego środowiska przyrodniczego oraz ustaleń za-

wartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Opatów pozwala określić przewidywane zmiany, jakie może 

wprowadzić realizacja tak zdefiniowanej polityki przestrzennej na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego oraz wytypować spośród nich przewidywane znaczące oddziały-

wania na środowisko. Ustalenia zawarte w zmianie Nr 1 Studium mają charakter ogólny, ich 

doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Projekt zmiany Nr 1 Studium wyznacza tereny zróżnicowane pod względem przeznaczenia, 

które zostały zdefiniowane w oparciu o istniejące zagospodarowanie, przeznaczenie terenów 

wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, moż-
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liwe do uwzględnienia wnioski mieszkańców złożone do Studium oraz określoną przez wła-

dze samorządowe wizję polityki przestrzennej.  

W związku z realizacją kierunków polityki przestrzennej, określonych w projekcie zmiany Nr 

1 Studium, przewiduje się różnorodny wpływ zachodzących zjawisk na poszczególne kom-

ponenty środowiska przyrodniczego. Podstawowym elementem rozróżniającym charakter 

zachodzących oddziaływań jest ich kierunek wpływu, który może być pozytywny lub nega-

tywny. Przewidywane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni 

(związany z daną inwestycją czy też będący wyraźnym następstwem podjętych działań) lub 

pośredni (związany z już istniejącymi okolicznościami lub dodatkowymi przedsięwzięciami, 

które są ze sobą powiązane). Biorąc pod uwagę okres występowania oddziaływań wyróżnia 

się chwilowe, stałe, krótkoterminowe i długoterminowe. Największe znaczenie przypisuje się 

oddziaływaniom o charakterze długoterminowym, gdyż występują one od zakończenia dane-

go działania i trwają wraz z funkcjonowaniem zrealizowanych przedsięwzięć. Znaczna część 

oddziaływań ma charakter skumulowany - jest wynikiem nałożenia się na siebie różnorod-

nych czynników, które przyczyniają się do wygenerowania pozytywnego bądź negatywnego 

wpływu na środowisko przyrodnicze. 

 

Tab. 2. Przewidywane oddziaływania na środowisko (w tym oddziaływania bezpośred-

nie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długo-

terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) będące skutkiem realizacji 

ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Opatów - podsumowanie 

Potencjalny 

wpływ realizacji 

ustaleń Studium 

na: 

Potencjalny wpływ 
K

ie
ru

n
e

k
 

w
p

ły
w

u
 

C
h

a
ra

k
te

r 

w
p

ły
w

u
 

C
z
a

s
 

tr
w

a
n

ia
 

Różnorodność 

biologiczna oraz 

fauna i flora 

Ryzyko przepłoszenia zwierząt w trakcie prac budowlanych N P K 

Zachowanie lokalnych powiązań przyrodniczych P B, P D 

Przydeptywanie niskiej roślinności synantropijnej N B, P D, S 

Ograniczenie użytkowania gleb o wysokiej przydatności rolni-

czej 
N B, P D, S 

Likwidacja roślinności podczas budowy inwestycji N P K, Ś 

Zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej w mie-

ście 
N P, S D 

Warunki życia 

ludności 

Generowanie uciążliwości przez zabudowę produkcyjno -

 składowo - usługową w stosunku do terenów mieszkanio-

wych. 

N P, S D 

Zwiększenie liczby użytkowników poszczególnych przestrzeni 

oraz natężenia ruchu komunikacyjnego 
N P, S D, Ś 

Okresowy wzrost uciążliwości akustycznych i pylenia związa-

nych z pracami budowlanymi 
N P, W K, C 

Zapewnienie możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszaru 

miasta 
P B, S D, S 

Wody po-

wierzchniowe 

Ryzyko powstawania spływu powierzchniowego zanieczysz-

czonych wód z terenów przemysłowych 
N P, S D, Ś 

Ustalenie wymogu uzbrojenie terenów PU w infrastrukturę 

techniczną 
P S D, S 
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Ograniczenie infiltracji i wzrost intensywności spływu po-

wierzchniowego na terenach utwardzonych 
N P D 

Wody podziemne 

Wzrost uszczelnienia powierzchni terenu i związane z tym 

ograniczenie poziomu infiltracji 
N P, S Ś 

Zwiększony pobór wód podziemnych N P, S D 

Ustalenie wymogu uzbrojenie terenów PU w infrastrukturę 

techniczną 
P S D, S 

Powietrze atmos-

feryczne 

Wzrost pylenia w trakcie realizacji inwestycji N P, S K, C 

Ewentualny wzrost ilości zanieczyszczeń pochodzenia prze-

mysłowego w wyniku powstawania zakładów przemysłowych 

wprowadzających znaczne ilości szkodliwych substancji do 

środowiska 

N P D 

Ewentualny wzrost ilości zanieczyszczeń pochodzenia komu-

nikacyjnego na skutek zwiększonego zainwestowania obszaru 
N P, S D 

Ewentualny wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w 

skutek powstawania nowej zabudowy ogrzewanej ze źródeł 

lokalnych 

N P D 

Klimat akustycz-

ny 

Ewentualne pogorszenie warunków akustycznych na skutek 

wzrostu poziomu zainwestowania obszaru połączonego ze 

zwiększeniem natężenia ruchu kołowego. 

N W, S D 

Emisja hałasu w trakcie realizacji wszelkich inwestycji N P, S Ś, C 

Powierzchnia 

ziemi 

Degradacja pokrywy glebowo - roślinnej w trakcie realizacji 

inwestycji 
N W K, S 

Powstawanie lokalnych utwardzeń i przekształceń powierzchni 

terenu 
N P D, S 

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów N S D 

Ryzyko powstania odpadów niebezpiecznych związanych z 

zabudową produkcyjną 
N P K 

Klimat 
Lokalne przeobrażenia mikroklimatu związane z powstawa-

niem nowej zabudowy 
N P, W Ś 

Krajobraz 

Częściowe przekształcenie krajobrazu na terenach przezna-

czonych do zainwestowania 
N P D 

Określenie zasad kształtowania nowej zabudowy - zapobiega-

nie powstawaniu dysharmonizujących lokalny krajobraz obiek-

tów 

P W D 

Zachowanie niezmienionymi terenów kształtujących lokalne 

walory krajobrazowe 
P S D 

Zabytki 
Ochrona obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji za-

bytków 
P S D 

Dobra materialne 
Rozwój dóbr materialnych wraz z powstawaniem nowej zabu-

dowy 
P S D 

Oznaczenia: 

Kierunek wpływu: P - pozytywny; N - negatywny 

Charakter wpływu: B - bezpośredni; P - pośredni; W - wtórny; S - skumulowany 

Czas trwania: K - krótkoterminowe; Ś - średnioterminowe; D - długoterminowe; S - stałe; C - chwilowe 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W powyższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono różnego rodzaju przewidywane 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 1 Studium, w tym również te o charakterze 

skumulowanym. Występowanie oddziaływań skumulowanych będzie głównie związane 
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z lokalizacją poszczególnych przedsięwzięć, kumulacja może wystąpić przede wszystkim w 

przypadku prowadzenia podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie i na tym samym 

terenie. Część z nich można wyeliminować lub ograniczyć stosując odpowiedni dobór termi-

nów prac oraz nowoczesne, prośrodowiskowe technologie prowadzenia tych prac.  

Przewiduje się, iż na terenie miasta potencjalnie może dojść do skumulowanych relacji na-

stępujących oddziaływań: 

 wzrost uciążliwości akustycznej w wyniku powstania nowej zabudowy produkcyjno-

składowo-usługowej. Tego rodzaju uciążliwości, nawet jeśli wystąpią, mogą być 

ograniczane poprzez np.: obsadzanie terenów zielenią izolacyjną (która daje efekt 

psychologiczny), zastosowanie w procesach produkcyjnych urządzeń o niskim po-

ziomie emisji hałasu, odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie w 

możliwie jak największej odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej; 

 przekształcenie dotychczasowego krajobrazu w wyniku wzrostu zainwestowania te-

renów, które użytkowane są obecnie jako grunty rolne - pojawienie się zabudowy. 

Szacuje się, iż oddziaływanie planowanych inwestycji na lokalny krajobraz może być 

okresowe, po ich likwidacji może nastąpić powrót do krajobrazu zbliżonego do obec-

nego; 

 zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej w wyniku utwardzenia terenów 

przeznaczonych do zainwestowania i związane z tym ograniczenie poziomu infiltracji. 

Konsekwencją pojawienia się nowej zabudowy będzie zwiększający się pobór wód 

podziemnych; 

 ograniczenie przestrzeni bytowania i migracji niektórych gatunków roślin i zwierząt w 

wyniku pojawienia się zainwestowania na terenach użytkowanych obecnie jako grun-

ty rolne; 

 wzrost tzw. niskiej emisji w wyniku pojawienie się nowej zabudowy zaopatrywanej w 

ciepło głównie ze źródeł lokalnych oraz związany z tym zwiększony ruch pojazdów 

mechanicznych emitujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Biorąc 

jednak pod uwagę coraz powszechniejsze tendencje wykorzystywania do ogrzewania 

alternatywnych, niskoemisyjnych paliw takich jak drewno lub odnawialne źródła ener-

gii oraz wprowadzanie do przemysłu motoryzacyjnego wielu proekologicznych roz-

wiązań nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji określonych w Studium kierunków 

polityki przestrzennej doszło do drastycznego pogorszenia jakości powietrza atmosfe-

rycznego.  

W ramach niniejszej prognozy trudno jest jednoznacznie wskazać miejsce i zasięg skumulo-

wanych oddziaływań, ponieważ na obecnym etapie (celem zmiany Nr 1 Studium jest okre-

ślenie kierunków polityki przestrzennej gminy, w dokumencie tym nie wskazuje się szczegó-

łowych parametrów i wskaźników dla poszczególnych inwestycji) brak jest wielu istotnych 

danych na temat rzeczywistego "kształtu" planowanych przedsięwzięć. 
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10. Propozycja rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, zawartych w projekcie 

Studium 

Projekt zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zakłada pewien wzrost zainwestowania obszaru miasta Opatów. Wyznaczone w nim tereny 

przeznaczone dla różnych typów zabudowy stanowią kontynuację istniejącego zagospoda-

rowania przestrzennego gminy, kierunków zagospodarowania określonych w obowiązują-

cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowią odzwierciedle-

nie kierunków lokalnej polityki przestrzennej i potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomo-

ści.  

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszaru konieczne wydaje się świadome i 

racjonalne wyznaczenie obszarów najkorzystniejszych dla rozwoju poszczególnych funkcji. 

W toku prac projektowych przeanalizowane zostały różne warianty rozwiązań przestrzen-

nych, które między sobą nie różniły się w zasadniczy sposób pod względem oddziaływania 

na środowisko.  

W trakcie rozpatrywania najkorzystniejszych rozwiązań przestrzennych, po konsultacjach z 

zainteresowanymi stronami, zdecydowano, iż obecna forma projektu zmiany Nr 1 Studium w 

największym stopniu uwzględnia realizację rozwiązań optymalnych dla środowiska oraz 

zgłaszanych zamierzeń inwestycyjnych. Zaproponowane kierunki rozwoju polityki prze-

strzennej uwzględniają obecne i perspektywiczne potrzeby rozwoju gminy a także mają na 

celu zachowanie jej wartości środowiskowych w jak największym stopniu. Przy sporządzaniu 

projektu Studium uwzględniono zalecenia wynikające z opracowania ekofizjograficznego.  

Na etapie opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Opatów przyjęte w projekcie rozwiązania uznano za nieprzyczyniające się do wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spój-

ność obszarów Natura 2000. W związku z powyższym nie wskazuje się na rozwiązania al-

ternatywne w stosunku do kierunków polityki przestrzennej określonych w analizowanym 

projekcie zmiany Nr 1 Studium. 

W trakcie opracowywania projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko nie napotkano na 

utrudnienia wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

 

 

11. Propozycja rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompen-

sację przyrodniczą negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko, w tym na ob-

szary Natura 2000, wynikających z realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium 

Na podstawie analizy ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium oraz specyficznych uwarunko-

wań środowiska przyrodniczego miasta Opatów stwierdzono, iż w wyniku realizacji tak zdefi-

niowanej polityki przestrzennej może dojść do wywierania pewnych presji na środowisko 

przyrodnicze. Skala tych oddziaływań jest trudna do określenia na etapie niniejszej progno-

zy. W związku z tym niezbędne jest zaproponowanie pewnych rozwiązań, które będą za-

pewniały ograniczenie negatywnych oddziaływań, zarówno na etapie realizacji poszczegól-

nych inwestycji jak też i późniejszego użytkowania terenu. W projekcie zmiany Nr 1 Studium, 

w części dotyczącej kierunków, określono szereg ustaleń mających na celu zminimalizowa-
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nie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Rozwiązania te 

zostały zdefiniowane we wcześniejszych punktach prognozy, określających ustalenia kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego. Należy przy tym zaznaczyć, iż wskazane jest 

uwzględnianie zaproponowanych w analizowanym dokumencie działań również na dalszych 

etapach planowania przestrzennego - opracowywania miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego.  

Rozpatrując możliwe do pojawienia się negatywne zjawiska oddziałujące na środowisko na-

leży przedstawić propozycję środków łagodzących niekorzystny ich wpływ na zmiany istotne 

dla ludzi, elementów środowiska przyrodniczego oraz obszarów Natura 2000. 

 

W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium negatywny wpływ na 

ludzi będzie niewielki. Przedstawione poniżej propozycje dodatkowych działań mają na celu 

zminimalizowanie ewentualnych uciążliwości, które mogłyby być odczuwane przez użytkow-

ników i mieszkańców miasta: 

 stosowanie w trakcie prac budowlanych urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu 

oraz zanieczyszczeń; 

 tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż terenów produkcyjno - składowo -

 usługowych, z zastosowaniem gatunków zimozielonych; 

 przy realizacji nowych obiektów produkcyjno - składowo - usługowych stosowanie 

materiałów zapewniających ścianom zewnętrznym podwyższoną izolacyjność aku-

styczną; 

 w celu wizualnego ograniczenia zmian w lokalnym krajobrazie zaleca się powszechne 
stosowanie zieleni wysokiej na terenach przewidzianych pod inwestycje; 

 nowopowstałe obiekty budowlane powinny być zrealizowane w formie zapewniającej 
estetyczne odczucia użytkownikom przestrzeni; 

 modernizacje lokalnych kotłowni i wprowadzenie instalacji gazowych lub elektrycz-

nych w gospodarstwach indywidualnych i publicznych; 

 stosowanie niskoemisyjnych nośników energii cieplnej jak gaz, olej opałowy również 

jako źródła indywidualne. 

Propozycje dodatkowych działań służących niwelowaniu niekorzystnego wpływu realizacji 

niektórych zapisów projektu zmiany Nr 1 Studium w stosunku do zmian odnoszących się do 

środowiska przyrodniczego: 

 stosowanie w trakcie prac budowlanych urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu 

oraz zanieczyszczeń;  

 na etapie budowy i robót ziemnych zamknięcie terenu, uniemożliwienie przedostania 

się na plac budowy większych zwierząt; 

 realizacja zamierzeń inwestycyjnych powinna być poprzedzona dokładnym rozpo-

znaniem wartości przyrodniczych terenu w celu wyeliminowania możliwości trwałego 

zniszczenia powiązań biocenotycznych; 

 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w świadomy sposób 

ukształtować obowiązującą linię zabudowy oraz określić wskaźniki zagospodarowa-

nia terenu (minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, powierzchnię całkowitą 
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zabudowy, udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej) i gabaryty obiektów, 

tak aby zachować jak najwięcej terenów biologicznie czynnych na poszczególnych te-

renach; 

 ubytek powierzchni biologicznie czynnej powinien być równoważony wprowadzaniem 

terenów zielonych w możliwie jak najkrótszym okresie po zakończeniu prac budowla-

nych; 

 przy realizacji nowych nasadzeń powinny być wykorzystywane rodzime gatunki roślin; 

 realizacja zabudowy na terenach dotychczas niezainwestowanych powinna być po-

przedzona dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych, inwestycje nale-

ży dostosowywać do zastanych warunków, bez ich nadmiernego przekształcania; 

 modernizacje lokalnych kotłowni i wprowadzenie instalacji gazowych lub elektrycz-

nych w gospodarstwach indywidualnych i publicznych; 

 stosowanie niskoemisyjnych nośników energii cieplnej jak gaz, olej opałowy również 

jako źródła indywidualne; 

 stosowanie separatorów produktów ropopochodnych szczególnie do podczyszczania 

wód deszczowych i roztopowych spływających z powierzchni dróg, stacji benzyno-

wych, terenów produkcyjno - składowo - usługowych oraz parkingów. 

 

W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż w wyniku realizacji usta-

leń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium nie powinno wystąpić znaczące niekorzystne 

oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony znajdującego się w granicach gminy Opatów 

Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów (PLH260036).  

 

Na etapie oceny projektu zmiany Nr 1 Studium nie wskazuje się prac kompensacyjnych. Ma-

jąc na uwadze wysoki stopień ogólności ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów oraz 

jego strategiczny charakter stwierdza się, iż wskazanie ewentualnych prac kompensacyjnych 

może nastąpić na późniejszych etapach związanych z realizacją poszczególnych inwestycji. 

 

 

12. Propozycja metod analizy skutków realizacji ustaleń zmiany Nr 1 Studium oraz 

częstotliwość jej przeprowadzania 

Ustawa 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 2016. poz. 353) wprowadza wymóg prowadzenia przez organ opracowujący moni-

toringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na 

środowisko.  

Obowiązujące przepisy nie regulują metod analizy skutków realizacji postanowień przyjętych 

w Studium ani częstotliwości ich przeprowadzania. Punktem wyjścia do tych analiz może 

być, opracowywana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, ocena aktualności ustaleń studium uwarunkowań i kierun-
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ków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokonywana jest ona przez wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta przynajmniej raz w czasie trwania kadencji rady gminy. Analiza 

ta dotyczy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, określa, jakie inwestycje zostały do-

tychczas zrealizowane. Jej wyniki mogą stanowić punkt początkowej analizy skutków reali-

zacji ustaleń Studium na środowisko przyrodnicze.  

Oceną aktualnego stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego zajmuje się 

monitoring zapisany w odrębnych aktach prawnych. Częstotliwość i zakres działań monitoru-

jących jest zależna od rodzaju inwestycji, jakie będą zlokalizowane na analizowanym obsza-

rze. W celu określenia skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 Studium 

na środowisko można odnosić się do wyników monitoringu prowadzonego przez Wojewódz-

kiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zestawienia te umożliwiają przeprowadzenie analiz 

porównujących jakość środowiska przyrodniczego w okresach przed i po uchwaleniu zmiany 

Studium. W ramach tego monitoringu ocenie mogą podlegać takie elementy jak: 

- jakość powietrza atmosferycznego, 

- jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

- jakość klimatu akustycznego, 

- promieniowanie elektromagnetyczne, 

- gospodarka odpadami. 

Jakość analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska jest zależna od te-

go, czy zgromadzone materiały odnoszą się bezpośrednio do obszaru opracowania. Najko-

rzystniejsza sytuacja występowałaby wtedy, gdyby na terenie miasta lub gminy Opatów, lub 

w jej bliskim sąsiedztwie, zlokalizowane były punkty pomiarowe, umożliwiające pozyskanie 

danych o stanie poszczególnych komponentów lokalnego środowiska przyrodniczego. 

Rozważając dostępne możliwości pozyskiwania danych o stanie środowiska przyrodniczego 

stwierdza się, iż najkorzystniejszą metodą analizy skutków realizacji postanowień zmiany Nr 

1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie oddzia-

ływania na środowisko, będzie szczegółowa analiza porównawcza, wspierana metodami 

statystycznymi i inwentaryzacyjnymi, wykonywana na podstawie wyników regularnego moni-

toringu środowiska przyrodniczego. Zbieranie informacji pochodzących z państwowego mo-

nitoringu środowiska powinno się odbywać w systemie rocznym. W ramach monitoringu mo-

gą być również uwzględniane wyniki badań i analiz środowiskowych, odnoszących się do 

przedmiotowego terenu, wykonywane w ramach indywidualnych zamówień. Burmistrz miasta 

i gminy powinien występować do odpowiednich organów o przedłożenie otrzymywanych 

przez te instytucje wyników monitoringu na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach a także innych decyzji inwestycyjnych.  

Uznaje się, iż elementem mogącym korzystnie wpływać na jakość przeprowadzanych analiz 

skutków realizacji postanowień projektu zmiany Nr 1 Studium byłby gminny System Informa-

cji Przestrzennej, dzięki któremu możliwym było by tworzenie różnorodnych baz danych o 

mieście i gminie i przeprowadzanie analiz przestrzennych. Za pomocą tego systemu w gmi-

nie mógłby być prowadzony monitoring m.in. takich zjawisk jak:  

- zmiany w strukturze użytkowania gruntów (powierzchnia terenów zainwestowanych, 

poziom lesistości), 

- zmiany w wyposażeniu infrastrukturalnym gminy, 
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- zmiany w zagospodarowaniu w obrębie obszarów chronionych, 

- zmiany w zagospodarowaniu na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz w ich najbliższym otoczeniu. 

Aktualizacja danych znajdujących się w Systemie Informacji Przestrzennej powinna się od-

bywać w systemie corocznym, dzięki czemu możliwym będzie sprawne reagowanie na 

ewentualne pojawienie się niekorzystnych zjawisk. 

Częstotliwość przeprowadzanych zbiorczych analiz skutków realizacji postanowień projektu 

zmiany Nr 1 Studium powinna obejmować okres czteroletni, czyli raz w czasie trwania ka-

dencji rady gminy. Corocznie jednak powinny być zbierane informacje o stanie środowiska 

przyrodniczego oraz zachodzących w nim przeobrażeniach. Zalecane jest, aby w sposób 

szczególny monitorowane były takie procesy jak zmiana jakości poszczególnych komponen-

tów środowiska przyrodniczego, zmiana wyposażenia infrastrukturalnego oraz przeobrażania 

o charakterze społeczno - gospodarczym. 

 

 

13. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Miasto i gmina Opatów nie sąsiaduje bezpośrednio z terytorium państw ościennych, odle-

głość od granicy państwa wynosi ok. 150km. Analiza ustaleń zawartych w projekcie zmiany 

Nr 1 Studium pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż nie wskazują one na jakiekolwiek trans-

graniczne oddziaływanie. 

 

 

14. Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Opatów, która została opracowana na podstawie Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miej-

skiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do 

zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Opatów. Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie został 

uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach oraz z Państwowym 

Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Opatowie. Prognoza oddziaływania na środowisko 

jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla studiów uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gmin, obowiązek ten wynika z ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym oraz z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Zadaniem prognozy jest określenie, czy realizacja zasad polityki przestrzennej 

określonych w projekcie zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego będzie wywierać istotny wpływ na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego, na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody oraz czy zawarte w 

projekcie zmiany Nr 1 Studium zapisy będą w wystarczającym stopniu przyczyniać się do 

kompensacji ewentualnych negatywnych oddziaływań. W celu przeprowadzenia tych analiz 

dokonano rozpoznania stanu środowiska, rozpatrzenia ustaleń zawartych w projekcie zmiany 
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Nr 1 Studium i ich powiązań z innymi dokumentami oraz określono zagrożenia, które mogą 

się pojawić w wyniku realizacji tak zdefiniowanych kierunków polityki przestrzennej gminy.  

Cechy środowiska przyrodniczego 

Obszar miasta Opatów, objęty zmianą Nr 1 Studium jest zróżnicowany pod względem niektó-

rych elementów środowiska przyrodniczego. W lokalnej przestrzeni można wyróżnić rejony 

cechujące się wyraźnymi walorami środowiska (doliny rzeczne) oraz mniej urozmaicone 

przyrodniczo (nieużytki, obszary zabudowane i zdegradowane). W lokalnej rzeźbie terenu 

wyraźnie zaznacza się zróżnicowanie - występują doliny rzeczne (dolina rzeki Opatówki wraz 

z dopływami) oraz rozciągająca się na pozostałych obszarach wyżyna lessowa. Taka rzeźba 

terenu sprzyja powstawaniu form erozyjnych i procesom niszczącym gleby. Zróżnicowana 

rzeźba terenu jest konsekwencją odmiennej budowy geologicznej w obszarze miasta. W 

granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych. Analizowane tereny znajdują się poza zasięgiem obszarów i terenów górni-

czych. Przez poszczególne obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... nie prowadzą żadne cieki 

naturalne. Jeden z analizowanych obszarów (nr 6) strony południowo-wschodniej niewielkim 

fragmentem przylega do potoku Kania, który stanowi prawy dopływ rzeki Opatówki. Wody 

podziemne w obrębie Opatowa występują w dwóch poziomach wodonośnych: permskim i 

czwartorzędowym. Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych.  

Warunki glebowe w obrębie miasta cechują się występowaniem głównie gleb przekształco-

nych antropogenicznie, na obszarach niezabudowanych i oddalonych na północ od centrum 

miasta występują gleby wysokich klas bonitacyjnych.  

Pod względem klimatycznym miasto Opatów znajduje się w sandomierskim regionie klima-

tycznym o przewadze wpływów kontynentalnych i słabym wpływem gór. Klimat ten charakte-

ryzuje się zwiększoną amplitudą temperatury powietrza, późną i krótką wiosną, długim latem 

oraz długą i chłodną zimą. 

Świat roślinny na analizowanym obszarze uznaje się za dość ubogi, charakterystyczny dla 

środowiska zurbanizowanego. Świat zwierzęcy na analizowanym obszarze reprezentowany 

jest przez gatunki przystosowane do życia w środowisku przekształconym antropogenicznie, 

typowe dla obszarów miejskich oraz znajdujących się na pograniczu zabudowy miejskiej i 

wiejskiej.  

Obszary objęte zmianą Nr 1 Studium... nie cechują się znaczącymi walorami krajobrazowy-

mi. Na jednym z analizowanych obszarów (nr 4) znajduje się obiekt wyróżniony w gminnej 

ewidencji zabytków - dom przy ulicy Słowackiego 1. 

Ustanowione formy ochrony przyrody 

W granicach obszaru objętego zmianą Nr 1 Studium nie występują żadne formy ochrony 

przyrody. W odległości ok 8km znajduje się Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Ostoja 

Żyznów (PLH260036).  

Jakość środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia 

Rzeka Opatówka prowadzi wody złej jakości. Najistotniejszym punktowym źródłem zanie-

czyszczenia wód Opatówki jest na terenie gminy zrzut ścieków komunalnych i przemysło-

wych z miasta oraz zanieczyszczenia obszarowe spływające z pol na terenach wiejskich.  
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Badanie jakości dewońskiego poziomu wodonośnego wskazały na III klasę jakości wód - 

wody zadowalającej jakości, co oznacza też dobry stan chemiczny. Wody poziomu czwarto-

rzędowego, będącego źródłem zaopatrzenia mieszkańców ze studni kopanych, charaktery-

zują się niską jakością ze względu na płytsze zaleganie, zasilanie z powierzchni przez opady 

atmosferyczne oraz brak warstwy izolacyjnej. Na stan lokalnych warunków aerosanitarnych 

największy wpływ wywiera tzw. niska emisja - zanieczyszczenia z lokalnych palenisk i te po-

chodzenia komunikacyjnego. Generalna ocena warunków aerosanitarnych powietrza jest 

zadowalająca. Na lokalny klimat akustyczny największy wpływ wywiera hałas generowany 

przez ruch pojazdów odbywający się wzdłuż dróg, hałas przemysłowy oraz pochodzący z 

obiektów publicznych. W obrębie analizowanego obszaru objętego zmianą Nr 1 Studium nie 

stwierdzono występowania obiektów i urządzeń mogących potencjalnie emitować wzmożone 

promieniowanie elektromagnetyczne. Wyniki przeprowadzonych badań w mieście Opatów 

nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w śro-

dowisku.  

W przestrzeni gminy Opatów nie stwierdzono występowania obszarów szczególnego zagro-

żenia powodzią ani udokumentowanych obszarów osuwania się mas ziemnych. Wśród 

głównych elementów zagrażających lokalnym walorom przyrodniczym wyróżnia się działania 

antropogeniczne dysharmonizujące lub degradujące walory przyrodnicze, np.: wzrost zanie-

czyszczenia wód rzeki Opatówki, obniżenie jakości klimatu akustycznego w mieście związa-

ne z intensyfikacją ruchu wzdłuż głównych dróg, wzrost zanieczyszczeń powietrza spowo-

dowany niską emisją.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych 

w projekcie planu 

Przewiduje się, iż w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany Nr 1 

Studium potencjalne zmiany w środowisku będą zbliżone do tych, które spowoduje wprowa-

dzenie zapisów tegoż projektu. Poszczególne obszary miasta będą funkcjonowały w oparciu 

o obecnie obowiązujące Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Prognozować można, że w związku z niedostosowaniem zapisów dokumentów planistycz-

nych do potrzeb inwestycyjnych może dojść do czasowego lub trwałego zahamowania roz-

woju niektórych rejonów (degradacji zabudowy na obszarach zainwestowanych i postępują-

cego zaniedbywania terenów niezainwestowanych), co w dłuższej perspektywie czasowej 

może przynieść niekorzystne zmiany w środowisku. 

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Za obszary objęte przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko można uznać 

tereny inwestycyjne (inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe), tereny towarzyszące inwesty-

cjom drogowym i infrastrukturalnym. 

Biorąc pod uwagę stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego przewidu-

je się, iż na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko 

może dojść do presji zabudowy na tereny otwarte, użytkowane dotychczas głównie rolniczo, 

oraz na tereny cenne pod względem krajobrazowym. 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych 

W granicach obszarów objętych zmianą Nr 1 Studium nie występują obszary podlegające 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położone formy ochrony przy-
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rody i wyróżniono potencjalne źródła zagrożeń dla najbliżej położonego Specjalnego obszaru 

ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów.  

Nie stwierdzono, aby dochodziło do wystąpienia znaczących niekorzystnych oddziaływań, na 

cele i przedmiot ochrony Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja Żyznów a także 

na integralność i spójność tego obszaru. 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-

wym i krajowym 

W prognozie przedstawiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynaro-

dowym, wspólnotowym i krajowym, które są istotne z punktu widzenia ochrony środowiska 

na przedmiotowym obszarze. Przeanalizowano takie dokumenty jak Protokół z Kioto (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 203, poz. 1684); Konwencja o różnorodności biologicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

184, poz. 1532); Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 

c 83 z 30.03.2010); Strategia Rozwoju Kraju 2020. W trakcie analiz udowodniono, iż anali-

zowany projekt odnosi się do celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu mię-

dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 studium na śro-

dowisko przyrodnicze 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany Nr 1 studium stanowią kompromisowe rozwiązanie 

pomiędzy potrzebami wynikającymi z zasad ochrony środowiska, ochrony akustycznej oraz z 

postępującego rozwoju społeczno - gospodarczego niniejszego obszaru. Na skutek realizacji 

zapisów w nim zawartych, w odniesieniu do lokalnego środowiska przyrodniczego, przewidu-

je się wystąpienie zmian zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Prognozo-

wane niekorzystne zmiany będą wynikać przede wszystkim ze wzrostu zainwestowania na 

przedmiotowym obszarze, które stanowi odpowiedź na potrzeby użytkowników nieruchomo-

ści. Jako możliwe negatywne skutki realizacji ustaleń planu wyróżnia się: zwiększenie po-

wierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę kosztem terenów otwartych; zmniejszenie 

ogólnej powierzchni biologicznie czynnej; zwiększony pobór wody; degradacja pokrywy gle-

bowo-roślinnej w trakcie realizacji inwestycji; wzrost ilości wytwarzanych odpadów; ograni-

czenie użytkowania gleb o wysokiej przydatności rolniczej; ograniczenie infiltracji i wzrost 

intensywności spływu powierzchniowego na terenach utwardzonych.  

Propozycja rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, zawartych w projekcie 

zmiany Studium 

Projekt zmiany Nr 1 studium zakłada pewien wzrost intensywności zainwestowania obszaru 

miasta. W toku prac projektowych rozważano różne warianty rozwiązań przestrzennych, 

spośród nich wybrano najkorzystniejsze z punktu widzenia lokalnej polityki przestrzennej 

oraz ewentualnych oddziaływań na środowisko. Nie wskazuje się na rozwiązania alternatyw-

ne w stosunku do określonych w projekcie zmiany Nr 1 Studium. 

Propozycja rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko, w tym na obszary 

Natura 2000, wynikających z realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium 

W opracowaniu zwrócono uwagę, iż w projekcie zmiany Nr 1 Studium znajduje się szereg 

ustaleń mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą nega-

tywnych zjawisk oddziałujących na środowisko. W prognozie zaproponowano dodatkowe 

działania, które miałyby na celu minimalizowanie ewentualnych uciążliwości, jakie mogłyby 
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zaistnieć w odniesieniu do użytkowników przedmiotowego obszaru oraz środowiska przyrod-

niczego. Dotyczą one głównie szeroko rozumianej poprawy klimatu akustycznego oraz dzia-

łań przyczyniających się do trwałego zachowania powiązań biocenotycznych. 

W związku z tym, iż nie stwierdzono znaczącego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony, 

oraz integralność obszaru Natura 2000 w prognozie nie wskazano propozycji rozwiązań 

kompensacyjnych. Zaproponowano jednak działania, które mogą niwelować ewentualne 

pośrednie oddziaływania na przedmiot ochrony. 

Propozycja metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 1 Studium 

oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

W prognozie określono propozycję metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

zmiany Nr 1 Studium (analiza porównawcza wykonywana na podstawie wyników regularnie 

przeprowadzanego państwowego monitoringu środowiska oraz innych analiz środowisko-

wych) a także ich częstotliwość (okres czteroletni). 

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na środowisko określonych w projekcie 

zmiany Nr 1 Studium kierunków polityki przestrzennej. 

 

 

Podsumowując przedstawione analizy stwierdza się, iż projekt zmiany Nr 1 Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można uznać za poprawny. Zawarto 

w nim szereg ustaleń, których respektowanie połączone ze spełnianiem wymagań wynikają-

cych z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, powinno 

uchronić lokalne środowisko przyrodnicze przed nadmierną degradacją lokalnych ekosyste-

mów. 

 


