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1. Wprowadzenie  

1.1. Podstawa prawna i cel Prognozy  

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 
2013 - 2016” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227). Artykuł ten zobowiązuje 
organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim 
postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko.  
Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) oraz uzgodnień 
dotyczących zakresu i szczegółowości informacji, jakie powinny być zawarte w Prognozie, 
dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia  
18 czerwca 2009 r. znak RDOŚ-26-WPN.II-0713-45/09/dz, jak również Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, określonych pismem z dnia 16.06.2009 r. 
znak SE.V-4410/43/GK/09 oraz pismem z dnia 16 czerwca 2009 r. znak  
SE.V-4410/47/GK/09  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów powinna:  

 
1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego 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 
realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

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 chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 
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- ludzi, 
- zwierzęta, 
- rośliny, 
- wodę, 
- powietrze, 
- powierzchnię ziemi, 
- krajobraz, 
- klimat, 
- zasoby naturalne, 
- zabytki, 
- dobra materialne, 
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy. 
  
 3) przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było:  
- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich 

częściach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów,  
- ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów POŚ,  
- przygotowanie wytycznych, które pozwolą na udoskonalenie końcowej wersji POŚ.  

1.2. Informacje o zawartość głównych celów programów 

Projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów 
zawiera następujące zagadnienia: 

• omówienie aktualnego stanu prawnego, 
• charakterystyka obszaru gminy (położenie geograficzne, sytuacja demograficzna, 

sytuacja gospodarcza, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, warunki 
przyrodniczo-krajobrazowe), 

• diagnoza aktualnego stanu środowiska, 
• cele i zadania w zakresie ochrony środowiska uznane za priorytetowe, 
• analiza obecnego stanu gospodarki odpadami na trenie gminy w podziale na odpady 

komunalne, niebezpieczne i z sektora gospodarczego (rodzaj, ilość i źródła 
powstawania odpadów, istniejący system gospodarowania odpadami, zidentyfikowane 
problemy), 

• prognozowane zmiany stanu środowiska, 
• działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska, 
• zadania strategiczne, w tym harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć, 
• wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko, 
• sposób monitoringu i oceny wdrażania planu. 
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1.2.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009 - 2012  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów opracowany jest zgodnie z obowiązującym  
w czasie tworzenia Programu art. 14 ust. Prawo Ochrony Środowiska i określa w szczególności:  

- cele ekologiczne,  
- priorytety ekologiczne,  
- kierunki działań,  
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,  
- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 

i środki finansowe.  
 
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów”, będący drugą edycją 
dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami na terenie gminy Waśniów stanowiący aktualizację dokumentu 
przyjętego w 2005 r., należy postrzegać jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów  
i kierunków działań do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających z nowych 
przepisów ochrony środowiska UE oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy  
i planów rozwojowych w tym zakresie. 
Nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012 
określony został następująco:  
 

Zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia oraz zrównoważony 
rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które 

równocześnie wspierają rozwój gospodarczy i społeczny. 

 
Celem nadrzędnym Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2008-2011 jest:    

 
„Zrównowa żony rozwój województwa, w którym środowisko przyrodnicze 
i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru 

i równocześnie wspierają jego rozwój gospodarczy i społeczny” 
 
W projekcie POŚ dla Gminy Waśniów przyjęto 4 cele strategiczne (główne) oraz 
zdefiniowano 12 celów operacyjnych, w ramach których wyznaczono programy działania.   
W zamieszczonej niżej tabeli zawarto cele i priorytety ujęte w POŚ dla Gminy Waśniów.  

 
Tabela 1 Cele i priorytety sformułowane w projekcie POŚ dla Gminy Waśniów 

Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki działań 

I 
Rozwój gospodarczy gminy 

wykorzystujący walory 
środowiska naturalnego 

� Rozwój gospodarczy nie 
wpływający negatywnie 
na środowisko naturalne 

� Popularyzacja energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

� Rozwój ekologicznego 
rolnictwa i przetwórstwa 

 

� Popularyzacja i wspieranie 
ekologicznego rolnictwa  
i przetwórstwa rolnego 



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  
Waśniów na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016” 

 

 7 

II 
Poprawa jakości środowiska  

i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

 

� Ochrona powietrza 
atmosferycznego   

 
 
 

� Popularyzowanie i wzrost 
wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej  

� Modernizacja systemów 
grzewczych  
i termomodernizacja 
budynków  

� Ochrona przed hałasem  � Budowa i modernizacja 
dróg 

� Rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej 

� Ochrona i racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

� Rozbudowa wodociągów  
� Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej 
� Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
� Budowa małych zbiorników 

retencyjnych  
� Ochrona istniejących 

zbiorników wodnych 
� Regulacja cieków wodnych  

i zagospodarowanie terenów 
położonych w ich otoczeniu 

� Ochrona gleb  � Działania na rzecz ochrony 
gleb przed degradacją  

� Rozbudowa  
i usprawnienie systemu 
gospodarki odpadami 

� Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 

� Zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk 

� Utrzymanie standardów 
promieniowania 
elektromagnetycznego   

� Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym  

� Zapobieganie poważnym 
awariom i innym 
nadzwyczajnym 
zagrożeniom środowiska 

� Zapobieganie  
i minimalizowanie skutków 
poważnych awarii  

 

III 
 Ochrona zasobów 

przyrodniczych i wzrost 
lesistości  

� Ochrona obszarów  
o znaczących walorach 
przyrodniczych 

� Ochrona różnorodności 
biologicznej  

� Zwiększenie lesistości 
gminy Waśniów  

� Zalesianie i ochrona 
zasobów leśnych 

IV 
Wysoka świadomość 

ekologiczna mieszkańców 

� Kształtowanie  
w społeczeństwie 
właściwej postawy  
i zachowań 
proekologicznych  

� Edukacja ekologiczna 

 
Dla osiągnięcia wyznaczonych celów opracowano programy działania w poszczególnych 
obszarach i przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania 
priorytetowe (na lata 2009-2012) oraz zadania długofalowe (na lata 2013-2016). 
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Sformułowano następujące działania: 
� Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym - analiza możliwości wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii, popularyzowanie nośników energii odnawialnej, 
technologii przyjaznych środowisku i alternatywnych źródeł energii.  

� Termomodernizacja budynków na terenie gminy - budynki szkoły podstawowej  
i gimnazjum w Waśniowie (prowadzona w ramach większego projektu), szkoły 
podstawowej w Boleszynie, szkoły podstawowej w Nowym Skoszynie (realizowana 
będzie w ramach rozbudowy budynku szkoły). 

� Modernizacja systemów grzewczych. 
� Uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 
� Kontrola jednostek emitujących hałas oraz egzekwowanie przestrzegania dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (w razie potrzeby). 
� Wspieranie zarządców dróg w zakresie ochrony przed hałasem. 
� Modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy. 
� Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych i powiatowych 

na terenie gminy. 
� Budowa wodociągów w miejscowościach: Kotarszyn, Stryczowice, Roztylice, Roztylice 

Witosławice, Kraszków (zakończenie wodociągowania gminy). 
� Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 
� Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy – w miejscowościach Waśniów  

i Pakosławice – II etap oraz miejscowości Piotrów.  
� Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiorników retencyjnych. 
� Odbudowa zbiornika malej retencji w m. Waśniów (o pow. 3 ha, pojemność: 32 tys. m3). 
� Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowiązujących w strefach ochrony 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. 
� Ochrona naturalnych zbiorników wodnych. 
� Realizacja programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w zakresie zadań 

na szczeblach gminnych. 
� Wyznaczenie obszarów zalewowych i uwzględnienie ich w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 
� Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja istniejących 

gospodarstw, poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie 
odpowiednich certyfikatów. 

� Szkolenia rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, rolnictwa 
ekologicznego, agroturystyki i wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych (KDPR). 

� Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów. 
� Wdrażanie programów rolno-środowiskowych uwzględniających działania prewencyjne 

w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb), minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności gospodarczej na stan środowiska glebowego. 

� Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych 
standardów, prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie  
z wymaganiami ustawowymi. 

� Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców 
gminy.   

� Popularyzacja i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
gminy. 

� Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (współpraca w ramach Spółki 
ZUO „Janik” Sp. Z o.o.). 
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� Usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych 
powstających w sektorze komunalnym. 

� Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest.   
� Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ograniczenia powstawania 

odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. 
� Wdrażanie programu gospodarki odpadami. 
� Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów. 
� Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja. 
� Prowadzenie badań promieniowania elektromagnetycznego umożliwiającego ocenę skali 

zagrożenia tymi polami. 
� Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi, preferowanie niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 

� Edukacja ekologiczna odnośnie skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych. 
� Stałe doskonalenie współpracy służb i organów biorących udział w przeciwdziałaniu  

i usuwaniu skutków awarii i nadzwyczajnych zdarzeń. 
� Wyznaczenie miejsc: do parkowania samochodów przewożących materiały 

niebezpieczne, magazynowania odpadów powstających podczas usuwania skutków kolizji 
w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych. 

� Wyznaczenie tras do przewozów materiałów niebezpiecznych. 
� Objęcie ochroną prawną proponowanych obszarów NATURA 2000 - Ostoja Łysogórska, 

Ostoja Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie (Dyrektywa Siedliskowa SOOS). 
� Ochrona obszarów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej oraz edukacja  

w tym zakresie. 
� Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody na terenie gminy, ścisła 

ochrona istniejących zasobów leśnych. 
� Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej, zalesianie gruntów prywatnych na terenie 

gminy. 
� Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów. 
� Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych – powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych, prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży. 
� Bieżące informowanie na stronie www gminy o stanie środowiska w gminie i działaniach 

podejmowanych na rzecz jego ochrony. 
� Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, ścieżek przyrodniczych poprzez wydawanie 

ulotek informacyjnych itp. 
� Edukacja ekologiczna dorosłych – pogadanki na naradach sołtysów, rozdawanie ulotek 

informacyjnych, organizowanie seminariów, warsztatów. 

1.2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009 - 2012  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2016 

Dla potrzeb Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów dokonano podziału odpadów 
na: 

� odpady komunalne,  
� odpady niebezpieczne, 
� odpady pozostałe. 

Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów została 
przeprowadzona w oparciu o: 
- informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Waśniowie,  
- Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, Waśniów 2007 r.,  
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- informacje pochodzące z Raportu o Stanie Środowiska w Województwie Świętokrzyskim – 
Raporty WIOŚ, Kielce, 

- dane z Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami  
w gminie Waśniów i powiecie ostrowieckim.  

Informacje te określono dla przedziału lat 2004 – 2007. Głównym celem PGO jest 
ograniczenie powstawania odpadów na terenie Gminy Waśniów, a także ilości odpadów 
kierowanych na składowiska bez ich wstępnego poddania takim procesom jak odzysk czy 
recykling.  

W gospodarce odpadami komunalnymi dla Gminy Waśniów przyjęto następujące cele 
nadrzędne:  

• ochrona środowiska, 
• zrównoważony rozwój gminy, 
• minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami. 
 

Wyznaczone zostały również cele pośrednie, które zostały sformułowane jako cele 
krótkookresowe (2009 – 2012) oraz cele długookresowe (2013 – 2016). 
Kolejne cele i działania są następujące:  
 
• usprawnianie systemów gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące działania  

w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym odpadów 
ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych występujących w masie 
odpadów komunalnych), 

• rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych, 
• rozbudowa systemu zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych (małe  

i średnie przedsiębiorstwa, obiekty usługowe, gospodarstwa domowe), 
• rozbudowa systemu zbierania zużytych opon, 
• opracowanie i wdrożenie systemu zbierania zużytego sprzętu EE pochodzącego z gospodarstw 

domowych, 
• realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 
• kontrola spełniania wymogów zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 
• kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 
• wzmocnienie kontroli zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych,  
• likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów, 
• tworzenie rejonowego zakładu gospodarki odpadami (RZGO) wyposażonego  

w infrastrukturę do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poza 
składowaniem, 

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów. 

2. Powiązanie projektów z innymi dokumentami  

Prognozę oddziaływania projektu POŚ i PGO dla Gminy Waśniów wykonano  
z wykorzystaniem następujących materiałów sporządzonych na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym:  

• II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r., 
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• Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata  
2002 - 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r., 

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektyw na 
lata 2007 - 2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002 r., 

• Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem 
perspektyw na lata 2011 - 2014, 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r., 
• Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006 r., 
• Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)   

2007 - 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 r., 
• Polska 2025 – Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, 
• Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007 - 2015 – Ministerstwo 
Środowiska, 2000 r., 

• Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r., 
• Polityka Energetyczna Polski do roku 2025, Warszawa 2005 r., 
• Polityka Leśna Państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r., 
• Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych Na 

Terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r., 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007-2013, 
• Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 
• Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego, 
• Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim – Raporty WIOŚ, Kielce, 
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2015 

(aktualizacja), Kielce 2007 r., 
• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2015,  

Kielce 2007 r., 
• Wytyczne Sporządzania Programów Ochrony Środowiska na Szczeblu Regionalnym  

i Lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002 r., 
• Poradnik – Powiatowe i Gminne Plany Gospodarki Odpadami, Warszawa 2002 r., 
• Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008-2011, 
• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2008-2011,  
• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020, 

Ostrowiec Świętokrzyski 2005 r., 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Waśniów na lata 2004-2013, Waśniów 2004 r., 
• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów, Kielce 2004 r., 
• Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów, Kielce 2004 r., 
• Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami,  

Waśniów 2007 r., 
 
Priorytety i zadania objęte projektem POŚ i PGO dla Gminy Waśniów realizują cele 
środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno 
na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. 
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3.  Analiza stanu środowiska na terenie gminy Waśniów 

3.1. Ogólna charakterystyka gminy Waśniów 

Gmina Waśniów położona jest w południowo – zachodniej części powiatu ostrowieckiego, 
usytuowanego w północno – wschodniej części województwa świętokrzyskiego.  
Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski (J. Kondracki 1994 r.) gmina Waśniów 
położona jest w makroregionie Wyżyny Kieleckiej w obrębie mezoregionu: Wyżyna 
Sandomierska (zwana również Wyżyną Opatowską) i Góry Świętokrzyskie. Występują tu 
utwory paleozoiczne (dewon, perm), mezozoiczne (trias) i kenozoiczne (czwartorzędowe). 
Dewon reprezentowany jest przez dolomity i łupki; perm przez zlepieńce, margle i wapienie; 
trias przez piaskowce czerwone z iłami wiśniowymi. Generalnie starsze podłoże pokryte jest 
utworami eolicznymi (lessami). 
Przeważająca część gminy znajduje się w obrębie Wyżyny Sandomierskiej zbudowanej ze 
skał paleozoicznych i triasowych przykrytych pokrywą lessową o miąższości dochodzącej do 
30 m. Powierzchnia wysoczyzny lessowej rozcięta jest dolinami rzek Dobruchny, 
Pokrzywianki, Garbutki i innych cieków z charakterystyczną siecią wąwozów. W dolinach 
rzek występują mady i piaski rzeczne, a na terasach akumulacyjnych piaski i żwiry 
akumulacji lodowcowej oraz lodowcowe gliny. 
Urodzajne gleby (brunatnoziemy i czarnoziemy) rozwinięte na pokrywie lessowej sprawiają, 
że obszar ten ma charakter typowo rolniczy i charakteryzuje się bardzo niewielkimi 
powierzchniami leśnymi. 
Południowe krańce gminy obejmuje mezoregion Gór Świętokrzyskich zbudowany  
z paleozoicznych struktur fałdowych. 
W obrębie Waśniowa występuje północny fragment Pasma Jeleniowskiego  
z najwyższym szczytem - Szczytniakiem o wys. 554 m n.p.m. Na grzbiecie i na zboczach 
występują peryglacjalne złomowiska skalne zwane gołoborzami. 

3.2. Gleby  

Na obszarze gminy Waśniów występujące gleby, wytworzone głównie z lessów (brunatne 
właściwe) są glebami wartościowymi, o łącznej, wysokiej bonitacji 1,35 pkt.  
Region glebowo – rolniczy, do którego należy gmina Waśniów to region waśniowski. 
Charakteryzuje się on występowaniem gleb kompleksów pszennych, które stanowią gleby brunatne 
właściwe wykształcone z lessów i utworów lessopodobnych zaliczonych głównie do klas 
bonitacyjnych II – III.  
Na obszarze gminy Waśniów występują następujące rodzaje gleb : 

- pseudobielicowe, położone w terenie płaskim lub na niewielkich stokach w rejonie 
Pasma Jeleniewskiego; 

- brunatne właściwe, wytworzone z lessu, podlegające erozji, położone na niewielkich 
stokach; 

- brunatne wyługowane; 
- brunatne deluwialne, powstałe ze zmywania położonych wyżej pól; 
- czarnoziemy zdegradowane występujące w miejscach płaskich, lekko falistych lub na 

wierzchołkach wzniesień; 
- czarnoziemy namyte, położone w zagłębieniach terenowych; 
- glejowe (gleby użytków zielonych), położone w lokalnych obniżeniach terenu; 
- torfowe, położone w terenach płaskich, o słabym dopływie wód. 
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Udział gleb bardzo dobrej i dobrej jakości (obejmujących I, II i III klasę bonitacyjną) wynosi 
68,37%, natomiast gleby średnie i słabe (klas IV, V i VI) zajmują 5,09% powierzchni gminy. 
 
3.3. Wody podziemne  
 
Występowanie wód podziemnych ma bezpośredni związek z budową geologiczną. Ze 
względu na zasobność wód podziemnych w obrębie gminy Waśniów można wyróżnić  
2 strefy: 

1. Strefa użytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP) obejmująca północną część 
gminy. Związana z triasowymi, permskimi i dewońskimi piaskowcami, marglami, 
wapieniami i dolomitami, w których występują wody porowo – szczelinowe  
i szczelinowe. Wydajność studni wierconych ujmujących wody poziomu 
czwartorzędowego wynosi kilka / kilkanaście m3/h. Wydajność studni ujmujących wody 
poziomu dolno – jurajskiego i triasowego wynosi od kilku do 100 m3/h. Istnieje 
możliwość wykorzystania tych wód do zaopatrzenia zbiorowego.  

2. Strefa praktycznie bezwodna obejmująca centralną i południową część gminy. Strefa 
obejmuje utwory kambru, ordowiku, syluru i dolnego dewonu. Osady kambru 
zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców i łupków, osady 
ordowiku z piaskowców, osady syluru z łupków graptolitowych i szarogłazów, 
natomiast osady dolnego dewonu z piaskowców kwarcytowych, mułowców i iłowców.  
W strefie tej nie ma możliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego 
zaopatrzenia.  

Na terenie gminy Waśniów wody podziemne UZWP są narażone na przedostawanie się 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu, gdyż na obszarach ich występowania brak jest 
naturalnej izolacji z gruntów spoistych (glin, iłów) lub ta izolacja ma małą miąższość i nie 
zabezpiecza w dostatecznym stopniu przed przenikaniem zanieczyszczeń. 
Dodatkowy czynnik zwiększający możliwość migracji stanowi występowanie uskoków. 

3.4. Wody powierzchniowe  

Obszar gminy Waśniów położony jest w obrębie działów wodnych I rzędu dorzecza Wisły  
i działu II rzędu rzeki Kamiennej, będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. Obszary te należą 
do Regionu Wodnego Środkowej Wisły. 
Działy wodne III rzędu tworzą prawobrzeżne dopływy rzeki Kamiennej: 

♦ Świślina (płynie poza granicami gminy) z prawobrzeżnymi dopływami  
rz. Węgierką i wpadającą do Pokrzywianki rz. Dobruchną, tworzące działy wodne 
IV i V rzędu, odwadniająca północno-zachodnią i zachodnią oraz południowo-
zachodnią część gminy; 

♦ Modła (na terenie gminy znajduje się jej obszar źródliskowy), odwadniająca 
północno-wschodnią część gminy; 

♦ Kamionka (Szewnianka) – płynie poza terenem gminy – z lewobrzeżnym dopływem 
rz. Pokrzywianą i jej dopływami Garbatką i ciekiem od Milejowic, tworzące 
działy wodne IV i V rzędu, odwadnia wschodnią i południowo-wschodnią część 
gminy. 

Na terenie gminy znajduje się kilka małych, powierzchniowych zbiorników wodnych (stawów) 
w Waśniowie, Mirogonowicach, Kowalkowicach, Boleszynie, Zajączkowicach, Czajęcicach, 
Boksycach, Nosowie i Grzegorzowicach. 
Wody powierzchniowe nie są eksploatowane. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do gminy Waśniów znajduje się zbiornik 
wodny „Wióry”, o pojemności 35 mln m3, do którego Gmina ma dostęp.  
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3.5. Powietrze atmosferyczne  

Strefa obejmująca gminę Waśniów sklasyfikowana została w klasie A (D1), jako nieodbiegająca 
od kryterialnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, czyli poziomy dopuszczalne, 
docelowe i celów długoterminowych. 
W ocenie stref według ochrony roślin, wszystkie strefy sklasyfikowano w klasie A (D1) jako 
nie przekraczające poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych 
określonych dla wszystkich zanieczyszczeń, dla których określono normy ze względu na te 
kryteria. 
Przyznanie strefie najczystszej klasy A (D1) dla badanych zanieczyszczeń oznacza, że 
wymaganym działaniem jest utrzymywanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym 
poziomie. 

3.6. Zasoby przyrodnicze i lasy  

Według danych GUS na koniec 2007 r. na terenie gminy Waśniów powierzchnia gruntów leśnych 
wynosi 1667,9 ha; w tym lasy zajmują ogółem obszar o powierzchni 1643,9 ha. Wskaźnik 
lesistości dla gminy wynosi 14,7 %.  
Pod względem własności 78% stanowią grunty leśne publiczne, natomiast lasy prywatne stanowią 
22% powierzchni gminy. 
Lasy gminy Waśniów położone są, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, na terenie VI 
Krainy Małopolskiej w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych:  

- w 2-giej dzielnicy Gór Świętokrzyskich, w mezoregionie Puszczy Świętokrzyskiej,  
- w 9-tej dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion Wyżyny 

Sandomierskiej). 
Koncentrują się głównie w południowej części gminy, na stokach Pasma Jeleniewskiego 
Występuje tam wyżynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg 
jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa i żyzna buczyna karpacka. 
Mniejsze kompleksy leśne położone są w północnym krańcu gminy (między rzeką Świśliną  
a miejscowością Zagaje) oraz na północ od Grzegorzowic (w zachodniej części gminy). Są to 
głównie lasy mieszane, lasy mieszane wyżynne, lasy świeże wyżynne oraz w niewielkim udziale 
bory mieszane świeże.  
Dominującymi gatunkami w drzewostanie Pasma Jeleniowskiego są: buki, jodły, brzozy, 
sosny (w mniejszym udziale modrzewie, dęby, świerki i olchy) oraz sosny, dęby i modrzewie 
w pozostałych dwóch kompleksach. 
Większość obszarów leśnych należy do lasów państwowych. Lasy te na terenie gminy oprócz 
funkcji produkcyjnych pełnią rolę lasów ochronnych (glebochronnych w obszarach objętych 
procesami erozyjnymi i wodochronnych w obszarach źródliskowych) oraz lasów 
rekreacyjnych (położonych wzdłuż szlaków turystycznych). 
 
Zasoby przyrodnicze gminy Waśniów dają podstawy do wzmożonej ochrony gatunkowej 
występującej na tym obszarze licznej flory i fauny. Ponieważ spójność oraz trwałość systemu 
obszarów chronionych, nie tylko na terenie gminy, ale na obszarze całego województwa, jest 
zagrożona narastającą urbanizacją i antropopresją, niezbędne są działania dążące do 
zachowania wszystkich składników przyrody w niezmienionym stanie.  
Najcenniejsze przyrodniczo obszary gminy Waśniów objęte są następującymi formami 
ochrony przyrody: 
♦ park krajobrazowy: 

- Jeleniowski Park Krajobrazowy – część na terenie gminy Waśniów, 
♦ obszary chronionego krajobrazu: 
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- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK), obejmujący część gminy 
Waśniów, 

- Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK), którego część  
o powierzchni 3512 ha zlokalizowana jest w gminie Waśniów, 

♦ rezerwaty przyrody:  
- przyrody nieożywionej i leśny "Małe Gołoborze",  
- przyrody nieożywionej i leśny "Szczytniak", 
- przyrody nieożywionej "Wąwóz w Skałach", 

♦ pomniki przyrody. 
- nr w rejestrze wojewody 015 – 4 dęby w wieku 400 lat w miejscowości Grzegorzowice, 
- nr 148 – stopień skalny, próg skalny w miejscowości Stryczowice, 
- nr 236 – naturalne formy skalne: progi, występy, ambonki oraz stary kamieniołom  

w miejscowości Stryczowice, 
- nr 237 – źródło zboczowe „Malinowy Stok” w miejscowości Nowy Skoszyn (Kunin). 

Obszary prawnie chronione zajmują łącznie 11129 ha (wg GUS na 31.12.2007 r.), co stanowi 
100% powierzchni gminy.  

3.6.1. Obszary Natura 2000 

Na terenie gminy Waśniów nie występują obszary ochronne sieci ekologicznej „NATURA 
2000”.  
Na terenie gminy są projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: Ostoja 
Łysogórska, Ostoja Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie. 
 
3.7. Różnorodność biologiczna 

Na obszarze gminy zagrożeniem różnorodności biologicznej są przede wszystkim zmiany 
zachodzące w siedliskach, które uniemożliwiają zachowanie gatunku. Zagrożenia zwykle 
mają związek z gospodarczą działalnością człowieka, która w głównej mierze polega na 
przekształcaniu siedlisk.  
Dużym problemem w gminie jest silna antropopresja, która niesie za sobą wymieranie 
gatunków, a w konsekwencji ubożenie ekosystemów i zmniejszanie lokalnej 
bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest zmiana charakteru ich 
siedlisk. Działalność człowieka zmierza do coraz lepszego wykorzystania gruntów ornych 
powoduje istotne zmiany we florze gminy.  
Straty w bioróżnorodności spowodowane są m.in. poprzez wylesianie, zabiegi pielęgnacyjne 
w lasach, utworzenie sztucznych zbiorników wodnych, meliorację, wypalanie traw, 
powstawanie dzikich wysypisk śmieci oraz zanieczyszczenie wód. 

3.8. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne  

Źródłem hałasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na poziom hałasu 
drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami 
drogi. Do najważniejszych z nich należą: 
- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie 

komunikacyjnym, 
- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych), 
- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny, 
- płynność ruchu, 
- rodzaj i stan nawierzchni. 
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Na wzrost hałasu drogowego wpływają przede wszystkim problemy komunikacyjne, m.in. 
brak obwodnic w miastach, gdzie ruch tranzytowy nakłada się z ruchem lokalnym oraz 
nieprzystosowanie nawierzchni do występującego obecnie natężenia ruchu i obciążenia (duży 
udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo 
modernizacji i budowy nowych dróg nie może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów.  
Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze gminy, największą uciążliwość 
hałasową stanowi droga wojewódzka nr 751 oraz drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu.    
W ostatnich latach WIOŚ nie wykonywał pomiarów hałasu komunikacyjnego. Badania takie 
prowadzone były do 2004 r. 
Na obszarze gminy nie znajdują się obiekty, których eksploatacja może powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Hałas przemysłowy nie 
stwarza problemów mieszkańcom gminy. 
 
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy 
Waśniów jest terenowa sieć elektroenergetyczna:  

- linia elektroenergetyczna 220 kV w pobliżu miejscowości Kotarszyn i Piotrów, 
- linia elektroenergetyczna 110 kV w pobliżu miejscowości Pokrzywianka Górna – 

Stara Słupia oraz dwie stacje bazowe telefonii komórkowej. 
Uciążliwość masztów telefonii komórkowej oraz linii wysokiego napięcia mieści się w ich 
strefach ochronnych. 
W latach 2006 – 2007 WIOŚ w Kielcach przeprowadził pomiary natężenia PEM na terenie 
powiatu ostrowieckiego w ramach badań monitoringowych (pomiary wykonano dla  
2 obiektów). Przy wyznaczaniu punktów pomiarowych brano pod uwagę przede wszystkim 
rozmieszczenie podstawowych źródeł PEM oraz gęstość zaludnienia poszczególnych 
obszarów. W żadnym z badanych obiektów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej 
wartości poziomu pól elektromagnetycznych.  
Powyższe wyniki pomiarów pokazują, że wartości natężenia PEM w powiecie ostrowieckim 
utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Przyjmuje się, że na obszarze gminy 
Waśniów poziom natężenia PEM jest niski.  

3.9. Gospodarka odpadami  

Gmina Waśniów nie posiada na swym obszarze składowisk odpadów komunalnych, 
przemysłowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne gromadzone są na składowiskach 
zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie stwarza zagrożenia dla środowiska w gminie.  
W gminie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych objętych jest 90% 
mieszkańców (stan na koniec 2008 r.). Zbiórka i transport odpadów komunalnych 
realizowana jest w sposób zorganizowany przez wyspecjalizowaną firmę -  
Remondis Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgromadzone przez mieszkańców 
odpady są odbierane przez firmę i wywożone na składowisko w Janiku  
(gm. Kunów, powiat ostrowiecki). Składowisko „Janik” należy do spółki gminnej Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o., którą tworzą gminy: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Waśniów, Łagów. 
Na terenie gminy Waśniów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych: 
szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura.  
Stosowany jest system workowy (mieszkańcy prowadzący zbiórkę selektywną zostali 
wyposażeni w kolorowe worki do segregacji odpadów) i pojemnikowy (ogólnodostępne 
pojemniki typu „Igloo” o pojemności 1,5 m3).  
Na terenie gminy nie działają stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ani 
zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie ma również 
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zlokalizowanych składowisk odpadów niebezpiecznych, komunalnych czy przemysłowych. 
W gminie nie funkcjonuje zorganizowany gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych 
GPZON. Każdy z wytwórców odpadów niebezpiecznych bądź przemysłowych organizuje ich 
wywóz we własnym zakresie. 
Prowadzona w gminie zbiórka selektywna odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych ograniczona jest do zbiórki baterii i akumulatorów 
małogabarytowych - organizowany system obejmujący wszystkie szkoły w gminie oraz 
siedzibę Urzędu Gminy we współpracy z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. 
w Warszawie. Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w istniejących na terenie 
gminy aptekach. 
Zarówno odpady medyczne jak i weterynaryjne powstające na terenie gminy Waśniów 
segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym 
firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu 
unieszkodliwiania. 

4. Problemy ochrony środowiska na terenie gminy Waśniów istotne z punktu widzenia 
projektu POŚ dla Gminy Waśniów 

4.1. Degradacja gleb i powierzchni ziemi  

Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, 
prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże 
znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów. 
W strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Waśniów udział lasów wynosi 14,95%, 
grunty orne stanowią 72,96%, trwałe użytki rolne - 4,95%, natomiast sady - 2,43%.  
Na terenie gminy Waśniów nie prowadzono badań gleb w ramach monitoringu regionalnego. 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach prowadzi na potrzeby rolników 
indywidualnych badania odczynu pH gleby oraz zasobności w składniki odżywcze, a także 
czynniki buforujące jej podatność na degradację. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonuje, w ramach monitoringu 
regionalnego, własne badania gleb położonych na wybranych obszarach o potencjalnym 
zagrożeniu zanieczyszczeniem. Celem badań jest dokumentowanie zmian zachodzących  
w glebach, sygnalizowanie zagrożeń i umożliwienie wczesnego podejmowania działań 
ochronnych. Ze względu na bardzo powolne zmiany jakie zachodzą w środowisku glebowym 
badania te wykonywane są cykliczne w odstępach pięcio – sześcioletnich, w rejonach wpływu 
różnorodnych źródeł zanieczyszczeń, związanych z koncentracją na danym obszarze 
przemysłu, przebiegiem ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu oraz lokalizacją 
składowisk odpadów. 
Z danych WIOŚ w Kielcach wynika, że zasadniczo stopień zanieczyszczenia gleb na terenie 
województwa świętokrzyskiego uznaje się za niski. Występujące zanieczyszczenia miały 
charakter punktowy, a nie przestrzenny.  
Badania potwierdziły, że gleby w województwie świętokrzyskim odpowiadają warunkom do 
podejmowania upraw rolniczych metodami ekologicznymi i produkcji nieskażonej żywności. 
Na terenie gminy występują znaczne powierzchnie gleb klas I – IV, które należy chronić 
przed zanieczyszczeniami.  
Głównymi zadaniami w zakresie ochrony gleb będą działania prewencyjne (wspieranie 
dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałających erozji gleb). Należy także podejmować 
działania rekultywacyjne, przywracające walory przyrodnicze gruntów. 
Najskuteczniejszym zabiegiem ograniczającym nadmierne zakwaszenie gleb jest 
wapnowanie. Ma ono na celu poprawę odczynu oraz wpływa korzystnie na większość 
właściwości gleb. 
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Istotne znaczenie dla ochrony gleb będzie miało prowadzenie okresowych badań jakości 
gleby i ziemi (ustawa POŚ, art. 109, ust.2), będące w zakresie obowiązków Starosty 
Ostrowieckiego.  
Główne kierunki działań w zakresie ochrony środowiska glebowego to: 

- przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo, 

- racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów, 
- wdrażanie programów rolno - środowiskowych uwzględniających działania 

prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb), 
- minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan środowiska 

glebowego, 
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych 

standardów, 
- prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi.  
Oprócz wymienionych działań, wszystkie działania zmierzające do poprawy stanu 
sanitarnego powietrza, stanu gospodarki odpadami, prawidłowej gospodarki leśnej są również 
ważne dla ochrony gleb przed zanieczyszczeniami.  
 
Główne zagrożenia i problemy: 

- zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą,  
- naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi, 
- degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej 

zaopatrzenia w energię, wodę, odprowadzania ścieków oraz rozbudową sieci 
drogowych, 

- lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi przede wszystkim w sąsiedztwie 
głównych szlaków komunikacyjnych, 

- magazynowanie i dystrybucja paliw, 
- „dzikie wysypiska”.  

4.2. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych  

Wody powierzchniowe 
Sieć hydrograficzną gminy Waśniów tworzą rzeki Węgierka, Pokrzywianka, Dobruchna, 
Modła, Kamionka (Szewnianka), Garbatka oraz ciek od Milejowic. Na terenie gminy znajduje 
się również kilka małych, powierzchniowych zbiorników wodnych (stawów) w Waśniowie, 
Mirogonowicach, Kowalkowicach, Boleszynie, Zajączkowicach, Czajęcicach, Boksycach, 
Nosowie i Grzegorzowicach. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do gminy Waśniów znajduje się zbiornik 
wodny „Wióry”, o pojemności 35 mln m3, do którego Gmina ma dostęp.  
Na terenie gminy Waśniów nie ma wyznaczonych punktów pomiarowo-kontrolnych i nie 
były prowadzone badania powierzchniowych wód płynących. Spośród rzek płynących przez 
teren gminy Waśniów badaniami jakości wód objęta był jedynie Kamionka (Szewnianka) 
/punkty pomiarowo-kontrolne usytuowane poza granicami gminy Waśniów/. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania przyjęto wyniki badań jakości wód Szewnianki (Kamionki) oraz rzeki 
Kamiennej. 
Wśród wskaźników decydujących o klasie jakości wód dominowały wskaźniki 
bakteriologiczne (liczba bakterii grupy coli typu kałowego, ogólna liczba bakterii grupy coli), 
tlenowe (BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, OWO), biogenne (związki azotu i fosforu), zasolenia 
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(przewodność, substancje rozp., siarczany), biologiczne (chlorofil „a”) oraz barwa i zapach  
z grupy wskaźników fizycznych. 
Uzyskane wyniki klasyfikacji ogólnej w każdym z badanych punktów pomiarowych wód 
powierzchniowych za rok 2007 oraz stężenia średnioroczne, maksymalne i minimalne 
wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód.  
W wyniku przeprowadzonych badań monitoringowych w 2007 r. stwierdzono, że zarówno 
rzeka Kamienna jak i Kamionka (Szewnianka) w badanych punktach pomiarowych na terenie 
powiatu ostrowieckiego prowadziły wody IV klasy - niezadowalającej jakości. 
Zagrożeniem dla jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych są m.in. odprowadzane do 
nich nie oczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. 
Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są ścieki 
odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych w miejscowościach 
nieskanalizowanych. Zagrożenie stanowią również tzw. zanieczyszczenia obszarowe. 
Zanieczyszczenia obszarowe są to zanieczyszczenia spływające do cieków powierzchniowych 
wraz z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany z gruntów ornych, użytków 
zielonych, obszarów leśnych czy wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska. 
Ważnym źródłem zanieczyszczeń są także wody opadowe, które spłukując powierzchnię 
dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami. 
 
Wody podziemne 
Badania monitoringowe wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w 2008 r. 
prowadzono w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym objęta została 
jednolita część wód podziemnych nr 125 uznana za zagrożoną niespełnieniem określonych 
dla niej celów środowiskowych.  
Badano wody podziemne w 9 punktach usytuowanych na terenie powiatów: staszowskiego  
i sandomierskiego.  
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki pomiarów jakości wód 
podziemnych w województwie świętokrzyskim z lat 2007 i 2006, przeprowadzonych przez 
Państwowy Instytut Geologiczny przy koordynacji Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego krajowej sieci 
pomiarowej. Spośród 39 punktów sieci monitoringu jakości wód podziemnych  
w województwie świętokrzyskim badanych w latach 2006 – 2007 jeden zlokalizowany był na 
obszarze gminy Waśniów. 
Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmował wskaźniki ogólne: odczyn, 
temperatura, przewodność elektryczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny oraz 
wskaźniki nieorganiczne: amoniak, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, chlorki, chrom, cynk, 
fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, siarczany, sód, 
wapń, wodorowęglany, żelazo.  
W skład zakresu badań w ramach monitoringu operacyjnego wchodzi: pH, temperatura 
przewodność i wskaźniki charakterystyczne dla rodzaju presji występującej na obszarze danej 
jednolitej części wód podziemnych oraz wskaźniki, których wartości stwierdzone na 
podstawie monitoringu diagnostycznego przekraczały wartości graniczne przyjęte dla 
dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.  
 Według dokonanej klasyfikacji badane wody podziemne na terenie gminy Waśniów, 
zarówno w 2006 r., jak i w 2007 r. mieściły się w III klasie jakości, czyli są to wody dobrej 
jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.  
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Główne zagrożenia i problemy: 
- nieszczelne szamba, 
- kierowanie ścieków bytowo–gospodarczych na terenach, gdzie brak jest systemu 

kanalizacyjnego, do szamb, nieczynnych studni kopanych oraz dołów chłonnych, 
infiltruj ących do wód podziemnych, 

- nawadnianie pól ściekami, 
- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko 

pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku cieków 
wodnych, 

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów 
powierzchniowych (spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych i z dróg 
zawierają m.in. związki ropopochodne, chlorki, metale ciężkie), 

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność 
produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego, 

- „dzikie wysypiska”, 
- niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej (wysoka dysproporcja pomiędzy długością 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). 

4.3. Powietrze atmosferyczne 

Na stan czystości powietrza w gminie Waśniów wpływa emisja niska, pochodząca  
z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. W wielu gospodarstwach spala się w nich także różnego rodzaju materiały 
odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ 
proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest 
węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece 
domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość 
emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną  
z okresem grzewczym). 
Na terenie gminy nie ma większych zakładów przemysłowych, toteż na obszarze gminy nie 
występują duże źródła emisji zorganizowanej. 
Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja 
komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu 
kołowego i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne 
(tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają 
jakość powietrza atmosferycznego, a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu  
w troposferze.  
Brak większych zakładów na terenie gminy Waśniów powoduje, że stężenia substancji 
zanieczyszczających powietrze są niższe od dopuszczalnych.  
W wyniku dokonanej oceny stwierdzone były klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń – 
oznacza to, że stężenia poszczególnych substancji szkodliwych w powietrzu nie przekraczają 
dopuszczalnych norm.  
 
Główne zagrożenia i problemy: 
- zanieczyszczenia komunikacyjne związane ze wzrostem ruchu samochodowego, 
- lokalna uciążliwość niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe 

wykorzystujące węgiel złej jakości. 
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4.4. Zasoby przyrodnicze  

Na terenie gminy Waśniów cenne przyrodniczo obszary objęte są różnymi formami ochrony 
przyrody: park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz 
pomniki przyrody.  
Stopień lesistości gminy wynosi 14,7%. Głównymi zagrożeniami dla powierzchni lasów na 
terenie gminy są zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz pożary.  
Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych powinny respektować zasady ochrony 
różnorodności biologicznej środowiska leśnego, jak również zasady racjonalnej 
zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Niekorzystny wpływ na tereny przyrodniczo cenne mają również zmiany gospodarcze 
występujące w ostatnich latach, polegające na zaniechaniu użytkowania części terenów 
rolnych, przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji rolnej. Skutkiem tego jest zanikanie 
roślinności segetalnej związanej z uprawami polnymi oraz niekorzystne zmiany w obrębie 
ekosystemów nieleśnych, zmiany charakteru siedlisk, ograniczenia populacji wielu gatunków 
roślin i zwierząt, spadek liczebności wielu gatunków, a nawet zanik niektórych populacji 
lokalnych zwierząt, ubożenie i degradacja krajobrazu. 
Produkcja rolnicza, charakteryzująca się wysokim stopniem chemizacji stanowi czynnik 
zagrażający różnorodności biologicznej. Stosowanie nawozów organicznych i mineralnych 
oraz chemicznych środków ochrony roślin niejednokrotnie prowadzi do nieumyślnego 
niszczenia cennych składników przyrody. W systemie zrównoważonego rolnictwa, 
gospodarstwo rolne traktowane jest jako przedsiębiorstwo produkcyjne stanowiące część 
otaczającego go ekosystemu.  
Bardzo ważne będzie również prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości 
społecznej, gdyż ochrona różnorodności biologicznej nie będzie możliwa bez szerokiej 
akceptacji i udziału społeczeństwa. Takie działania powinny być kontynuowane w ramach 
rożnych form edukacji ekologicznej (organizacja konkursów ekologicznych, tworzenie 
ścieżek edukacyjnych, współpraca ze szkołami i in.).  
 
Główne zagrożenia i problemy: 

- silna antropopresja na obszary cenne przyrodniczo, powodująca zmniejszanie 
bioróżnorodności, wymieranie gatunków, ubożenie ekosystemów oraz degradację 
krajobrazu, 

- nadmierna penetracja obszarów o najcenniejszych walorach przyrodniczych, 
- przejmowanie gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę, 
- wprowadzanie na tereny prawnie chronione obiektów przemysłowych stanowiących 

czynnik zagrażający środowisku lub dysharmonizujący z walorami krajobrazowymi, 
- zaśmiecanie i tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci. 

4.5. Hałas  

Główne zagrożenia i problemy stanowią:  
- wzrastający udział hałasu komunikacyjnego; 
- niekorzystne trendy rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym. 

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Waśniów jest komunikacja 
drogowa. Duże natężenie ruchu pojazdów występuje przede wszystkim na drodze 
wojewódzkiej nr 751 oraz drogach powiatowych.  
Na terenie gminy Waśniów nie jest prowadzony monitoring hałasu, jednak szacuje się, że 
natężenie ruchu pojazdów nie jest na tyle duże, aby hałas komunikacyjny stwarzał szczególne 
utrudnienia mieszkańcom.  
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Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich 
czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale 
zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami 
hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach 
zurbanizowanych.  
Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można 
przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu 
związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest 
wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika 
to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.  
Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom gminy. 
 
Główne zagrożenia i problemy: 
- niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym, 
- brak inwentaryzacji obszarów, na których występują przekroczenia wartości normatywnych 

hałasu w środowisku, a w szczególności obszarów, na których przekroczone są wartości 
progowe hałasu w środowisku. 

5. Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym,  
     krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ 
     -  identyfikacja, analiza i ocena 

Do ustalenia celów projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów”, prócz 
zdefiniowanych w jego części diagnostycznej problemów środowiskowych i priorytetów 
ekologicznych posłużyły wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające się 
nawzajem dokumenty polityki krajowej. 
Projekt „Programu...” nie definiuje własnego celu głównego ochrony środowiska 
przyrodniczego, przyjmując jako wiążące dla regionu, cele „Polityki Ekologicznej Państwa” 
(w zakresie odnoszącym się do regionu) na wszystkich szczeblach zarządzania.  
Ustala też, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych powinna być 
konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, którą należy stosować wraz z zasadami 
pomocniczymi i konkretyzującymi. 
Uwzględniając fakt, że powołane powyżej dokumenty krajowe w dużej mierze przyswoiły już 
cele i założenia europejskiej i światowej polityki ekologicznej można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że: 
cele ochrony środowiska w gminie Waśniów oraz zasady realizacji tych celów są  
w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami oraz zasadami polityki 
ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym. 
 
„Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” ustala natomiast jako podstawowy cel 
w tej sferze polityki: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego 
rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, któremu towarzyszą cele 
warunkujące: 

- przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa, 
- ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury, 
- rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej, 
- aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.  

Cele te uwzględniają więc kryterium zrównoważonego rozwoju. Można stwierdzić, że 
przyjęte w „Programie...” cele ochrony środowiska oraz towarzyszące mu zasady realizacji są 
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w wystarczającym stopniu zgodne z odpowiadającymi im celami i priorytetami polityki 
ekologicznej ustanowionymi w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”.  
Prócz nadrzędnych kryteriów polityki ekologicznej w projekcie „Programu....” określono 
również cele i priorytety ekologiczne, odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska, 
posiadających kluczowe znaczenie dla gminy Waśniów. Poniżej zestawiono priorytety 
ekologiczne w aspekcie zgodności z odpowiadającymi im priorytetami regionalnymi  
i krajowymi. 
Podstawę do sformułowania gminnych priorytetów ekologicznych stanowiła ocena stanu  
i tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i uciążliwości oraz 
analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
Waśniów, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska 
i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.  
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów  
w skali gminy, należy wymienić:  

1. Wymogi wynikające z ustawy "Prawo Ochrony Środowiska", ustawy o odpadach  
i ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych, 

2. Zgodność z celami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa, 
3. Zgodność z priorytetami ujętymi w "Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020" oraz innymi wojewódzkimi dokumentami 
strategicznymi, 

4. Założenia projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 
2008-2011” oraz innych powiatowych dokumentów strategicznych, 

5. Skala dysproporcji pomiędzy aktualnym stanem środowiska, a wymaganym przez 
prawo. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria sformułowano następującą listę działań 
priorytetowych w następujących obszarach: 

 
Ochrona powietrza 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych  
i powierzchniowych, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, modernizacja 
źródeł ciepła, 

- popularyzacja ekologicznych źródeł energii, modernizacja sieci 
elektroenergetycznych, 

- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia emisji spalin. 
 
Ochrona wód 

- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowę sieci 
wodociągowych,  

- budowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Waśniów, 
- wsparcie przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- propagowanie wśród rolników zasad prawidłowego postępowania z nawozami  

i środkami ochrony roślin. 
 

Zmniejszenie hałasu 
- wspieraniu zarządców dróg i linii kolejowych w zakresie ochrony przed hałasem, 
- modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni), 
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- tworzeniu pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych (koordynacja 
działań wynikających z programu zalesień), 

- realizacji inwestycji ograniczających narażenie na hałas komunikacyjny np. poprzez 
budowę ekranów akustycznych (w razie potrzeby – współpraca z zarządcami dróg), 

- uwzględnianiu zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

Ochrona przyrody 
- ochronę obszarów cennych przyrodniczo, 
- udział w tworzeniu lokalnych ostoi przyrody, 
- ochronę różnorodności biologicznej oraz edukację w tym zakresie, 
- ochronę i zwiększanie zasobów leśnych, 
- przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk, 
- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych, 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki. 

6. Analiza poprawności określenia stanu aktualnego w projekcie „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Waśniów” 

6.1. Odpady komunalne  

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak również 
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych 
są: gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo  
i inne). 
Dane statystyczne wykazują, ze około 2/3 odpadów komunalnych generują gospodarstwa 
domowe, natomiast 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.  
Jak wynika z danych szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przypadająca 
na jednego mieszkańca w ciągu roku wynosi: 

- w 2005 r. – 150,0 kg/M/rok 
- w 2006 r. – 151,5 kg/M/rok 
- w 2007 r. – 153,0 kg/M/rok 
- w 2008 r. – 154,5 kg/M/rok  

Gromadzone przez właścicieli gospodarstw odpady komunalne to przede wszystkim: odpady 
kuchenne, opakowaniowe i z ogrodów. Często są segregowane dla potrzeb własnych i część  
z nich przeznaczona zostaje na kompost, a część spalona w piecach domowych (odpady  
z papieru, tworzyw sztucznych itp.).  
W strumieniu odpadów, które trafiają do pojemników znajdują się również: odpady 
pochodzące z budowy, odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania, resztki środków 
chemicznych i ochrony roślin, środki medyczne, opatrunkowe. 
Odrębną grupę stanowią odpady wielkogabarytowe - są to odpady o dużych rozmiarach, tj. 
meble, zużyty sprzęt AGD (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (radia, komputery, 
telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie stanowią w zasadzie zagrożenia  
z wyjątkiem agregatów chłodniczych (lodówki), w których może znajdować się freon.  
 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Na terenie gminy Waśniów odpady komunalne zgromadzone przez właścicieli nieruchomości 
odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi w zakresie zbiórki odpadów 
komunalnych oraz posiadającą stosowne zezwolenie Wójta Gminy. Podmiot świadczący 
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usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów zawiera indywidualne umowy  
z mieszkańcami. 
Liczba gospodarstw objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów na terenie gminy 
Waśniów wg danych z 2008 r. wynosi 90%.  
Istniejący obecnie w gminie system zbierania odpadów polega na zbieraniu przez 
mieszkańców zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnym zbieraniu odpadów 
opakowaniowych – szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura.   
Odpady zmieszane zbierane są do pojemników (o poj. 120 l.), w które zostały wyposażone 
nieruchomości na terenie gminy. Odbiór odpadów przez uprawnionego przedsiębiorcę 
odbywa się 1 raz w miesiącu.  
Selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie workowym i pojemnikowym - worki 
dostarczane mieszkańcom przez firmę wywozową odbierane są z częstotliwością określoną  
w harmonogramie odbioru. Pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku (typu „Igloo”,  
o pojemności 1,5 m3) są ogólnodostępne (łącznie na terenie gminy jest ich 14 szt. – 10 szt.  
w Waśniowie, 2 szt. w Garbaczu, 2 szt. w Mominie). Pod koniec marca 2009 r. firma 
wywozowa dostawiła po 1 pojemniku do selektywnej zbiórki szkła i plastiku (kosz siatkowy) 
w miejscowościach Waśniów, Momina, Garbacz. 
W gminie Waśniów nie wdrożono dotychczas systemu selektywnego zbierania odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
W przypadku odpadów wielkogabarytowych odbiór odpadów odbywa się na indywidualne 
zgłoszenie klienta, z którym firma wywozowa ma podpisaną umowę lub w ramach 
sezonowych akcji organizowanych przez firmę wywozową przy współpracy z Urzędem 
Gminy w Waśniowie. Według danych UG w 2008 r. z terenu gminy zebrano 1,8 Mg odpadów 
wielkogabarytowych. 
Również na indywidualne zgłoszenie klienta odbywa się odbiór odpadów budowlanych. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą dowieźć własnym transportem do 
bazy firmy wywozowej. 
W gminie Waśniów dwie firmy świadczące usługi odbierania odpadów uzyskały zezwolenie 
na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy:  
 

1) SanTa-EKO Tadeusz Zych Izabela Rutowska Spółka Jawna  
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz tel. /15/ 644 68 12 fax /15/ 644 90 60 

Decyzja Wójta Gminy Waśniów znak: T.OŚ.7066/2/06 z dnia 16.01.2007 r. 
Data ważności decyzji 30.11.2016 r. 
Obszar działalności: teren gminy Waśniów.  
Usługi przez firmę nie są świadczone. 
 

2) Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu 
Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 13A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. /41/ 262 41 00 fax /41/ 247 48 47 e-mail: ostrowiec@remondis.pl  

Decyzja Wójta Gminy Waśniów znak: T.OŚ.7066/3/06 z dnia 30.12.2006 r. 
Data ważności decyzji 30.11.2016 r. 
Obszar działalności: teren gminy Waśniów.  
Usługi przez firmę są świadczone. 
 
Zbiórka i transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób zorganizowany przez 
wyspecjalizowaną firmę - REMONDIS Sp. z o.o.  
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Waśniów jest 
ich składowanie. Na terenie gminy Waśniów nie ma składowiska odpadów komunalnych. 
Składowiskiem, na którym deponowane są odpady z gminy jest składowisko odpadów innych 
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niż niebezpieczne i obojętne „Janik” zlokalizowane w gminie Kunów. Właścicielem 
składowiska jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Jest to spółka,  
w której 5 gmin posiada udziały. Gmina Waśniów jest również udziałowcem Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. 
Składowisko znajduje się na terenie gminy Kunów, przy drodze lokalnej łączącej wsie 
Wymysłów i Bór Kunowski. Składowisko otoczone jest lasami. W pobliżu nie ma ujęcia wód 
podziemnych. Składowisko leży w obszarze najwyższej i wysokiej ochrony Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 420 oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
Kamiennej. 
Składowisko odpadów „Janik” obsługuje łącznie ok. 150 tysięcy mieszkańców z terenu gmin: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów, Sadowie, Wąchock, Waśniów, Łagów, 
Bałtów, Sienno, Brody, Tarłów, Kielce, Wojciechowice, Sandomierz, Ćmielów, Wilczyce, 
Solec nad Wisłą, Starachowice, Nowa Słupia, Rzeczniów, Zawichost, Połaniec. Dziennie 
na składowisko przyjmowanych jest około 80 Mg odpadów. Roczna moc przerobowa 
instalacji dla procesu unieszkodliwiania wynosi 50 tysięcy Mg/rok. Całkowita pojemność 
obiektu wynosi 580 tys. m3. Do końca 2007 roku na składowisku nagromadzono  
868787,41 Mg odpadów. Składowisko zajmuje całkowitą powierzchnię ok. 4,21 ha, w tym 
powierzchnia wykorzystana wynosi 3,6 ha. Kwatera, na której są deponowane odpady 
posiada uszczelnienie naturalne oraz uszczelnienie sztuczne mineralne z glin ciężkich z 
dodatkiem bentonitu, folię PEHD i bentomatę.  
 
Odpady komunalne z sektora handlowo – publicznego 
Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty publiczne,  
tj. handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie gminy 
Waśniów odpady z tego sektora są odbierane przez firmy prowadzące działalność w zakresie 
odbioru i transportu odpadów stałych i ciekłych.  
W oparciu o wskaźniki przyjęte w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego szacuje się, że  
w obiektach infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie ok. 178 Mg odpadów 
komunalnych (dane za 2008 r.). 
 
Odpady ulegające biodegradacji 
Szacując w oparciu o wskaźniki, na terenie gminy w 2008 r. wytworzonych zostało łącznie 
ok. 111,4 Mg odpadów ulegających biodegradacji.  
W gminie Waśniów nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych. 
Odpady biodegradowalne na terenach wiejskich najczęściej kompostowane są na 
kompostowniach przydomowych lub wykorzystywane rolniczo, natomiast odpady  
z pielęgnacji ogólnodostępnych terenów zielonych kierowane są na składowisko.  
Na terenach wiejskich większość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji jest 
wykorzystywana we własnym zakresie. Szacuje się, że w gospodarstwach wiejskich na 
potrzeby własne tj. do produkcji kompostu, skarmiania zwierząt lub spalania  
w indywidualnych paleniskach domowych, wykorzystywane jest około 90% wytworzonych 
odpadów ulegających biodegradacji. 

6.2. Odpady niebezpieczne  

Szczególną grupę wśród odpadów stanowią odpady niebezpieczne. Ze względu na stwarzane 
zagrożenie, gospodarka tymi odpadami objęta jest nadzorem poprzez nakaz selektywnego ich 
składowania, kierowanie do wykorzystania bądź unieszkodliwiania oraz ograniczenie 
przemieszczania. 
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Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w grupie wytworzonych odpadów 
komunalnych można oszacować na podstawie wskaźników generowania strumienia odpadów 
komunalnych zawartych w PGO dla Województwa Świętokrzyskiego. Przyjmując za WPGO, 
że w składzie morfologicznym zmieszanych odpadów komunalnych odpady niebezpieczne 
stanowią 1% szacuje się, że na terenie gminy w 2008 r. wytworzonych zostało ok. 11 Mg 
odpadów niebezpiecznych. 
W gminie Waśniów nie funkcjonował dotychczas odrębny system selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Wdrożony na 
terenie gminy system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych ograniczony był wyłącznie do zużytych baterii  
i akumulatorów małogabarytowych.  
Z informacji uzyskanych w UG wynika, że w ramach zainicjowanej w 2008 r. zbiórki 
odpadów niebezpiecznych zebrano z terenu gminy 1,8 Mg odpadów. 
 
Odpady mogące zawierać PCB 
Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub 
poddawanie procesom odzysku. 
Ze względu na właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako: 

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów  
i kondensatorów; 

- płyny hydrauliczne; 
- dodatki do farb i lakierów; 
- plastyfikatory do tworzyw sztucznych; 
- środki konserwujące i impregnujące. 

Dopuszcza się wykorzystanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej 
niż do 30 czerwca 2010 r. W związku z tym zachodzi konieczność zintensyfikowania procesu 
wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB. 
Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska powinno nastąpić do 2010. 
Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu odpadów.  
Gmina Waśniów nie dysponuje danymi na temat ilości odpadów zawierających PCB 
wytwarzanych na terenie gminy i wymagających unieszkodliwiania.  
 
Oleje odpadowe 
Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno  
z motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej. Oleje odpadowe pochodzące z rynku 
motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Oleje 
odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, 
maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. 
Źródła powstawania olejów przepracowanych są bardzo rozproszone: powstają one m.in.  
w gospodarstwach domowych w wyniku użytkowania pojazdów, w rolnictwie, w bazach 
transportowych, zakładach remontowych, zakładach przemysłowych oraz w stacjach 
benzynowych.  
Gmina Waśniów nie dysponuje danymi na temat ilości wytwarzanych i zbieranych olejów 
odpadowych. Szacuje się, w oparciu o wskaźniki procentowe, że na terenie gminy w 2008 r. 
wytworzono 1,1 Mg olejów odpadowych. 
Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych. 
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Zużyte baterie i akumulatory  
Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują  
w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe można 
podzielić na: 
- kwasowo – ołowiowe, 
- niklowo – kadmowe. 
Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na: 
- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe; 
- akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe. 
Według szacunków dokonanych w oparciu o wskaźniki, wynika że na terenie gminy  
w 2008 r. wytworzono 1,32 Mg zużytych baterii i akumulatorów.  
Na terenie gminy Waśniów prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych. Gmina we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie 
zorganizowała zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych we wszystkich szkołach na 
terenie gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie. Zbiórka odpadów odbywa się 
do specjalnych pojemników (pudełek).  
Częstotliwość odbioru - raz na rok lub po zapełnieniu pojemnika. W 2005 r. zebrano 0,0602 
Mg, w 2006 r. – brak danych, w 2007 r. – brak danych , w 2008 – 0,007 Mg 
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze względu na dużą pojemność 
oraz trwałość, używane są głównie jako źródło prądu stałego do podtrzymania napięcia  
w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach. Brak jest danych dotyczących 
powstawania tego typu odpadów na terenie gminy. 
 
Odpady medyczne i weterynaryjne  
Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych. Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie Waśniów jest Gminny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie, dysponujący 2 przychodniami: w Garbaczu  
i Waśniowie.  
Trudno jest ustalić ilość odpadów medycznych, powstających na terenie gminy, ponieważ 
ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy nie były ewidencjonowane. 
Szacuje się, że w skali rocznej na terenie gminy wytwarzanych jest ok. 0,03 Mg odpadów 
medycznych. 
W gminie Waśniów gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi w placówkach 
służby zdrowia prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach. 
Odpady powstające w placówkach służby zdrowia segregowane są u „źródła” ich 
powstawania, a następnie przekazywane uprawnionym firmom, posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania. 
 
Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług 
weterynaryjnych. 
Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie gminy odpady 
weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są 
uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, 
w celu unieszkodliwiania. 
W oparciu o wskaźnik zawarty w KPGO, przyjmuje się że ilość odpadów weterynaryjnych 
wytworzonych rocznie na terenie gminy Waśniów stanowi ok. 10% niebezpiecznych odpadów 
medycznych.    

Pojazdy wycofane z eksploatacji 
Szacuje się, według Forum Recyklingu Samochodów, że ilość samochodów 
wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % ilości 
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zarejestrowanych samochodów. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto szacunkowo 
(w oparciu o dane GUS Dochody i warunki życia ludności Polski 2006 [50,7% wskaźnik 
gospodarstw domowych posiadających samochód] oraz dane GUS dotyczące liczby 
gospodarstw domowych na terenie gminy Waśniów), że na terenie gminy jest ok. 1000 
samochodów osobowych. 
Przyjmując wymieniony 3% wskaźnik kasowanych rocznie samochodów, przy ilości 1000 
samochodów na terenie gminy, można oszacować, że w skali roku wycofanych zostaje  
z eksploatacji 30 samochodów.  
Na terenie gminy Waśniów nie ma punktów demontażu pojazdów ani punktów zbiórki 
pojazdów. Cztery stacje demontażu zużytych pojazdów funkcjonują na terenie powiatu 
ostrowieckiego (stan na 31.12.2007 r.): 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,BUDMEX" Bańda Mieczysław; 
- „ZOTOR” Spółka Jawna, Jagodziński T., Minkina R., Gajewska M.;  
- Renomet Recykling Sp. z o.o.; 
- Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem „Złomhut” Sp. z o.o.   

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
Brak jest dokładnych danych na temat ilości wytwarzanego, odzyskiwanego 
i unieszkodliwianego zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych na terenie gminy. 
Aby określić szacunkową ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych, można przyjąć rok 1999 jako wyjściowy pod 
względem wyposażenia każdego gospodarstwa domowego w następujące urządzenia: pralkę 
(ok. 50 kg), chłodziarkę (ok. 50 kg), telewizor (ok. 10 kg), odkurzacz (ok. 5 kg) i radio (ok. 2 
kg). Według danych GUS w 1999 r. gmina Waśniów liczyła 7200 mieszkańców, a na jedno 
gospodarstwo domowe przypadały 3,6 osoby. Przy łącznej wadze sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, w który wyposażone jest każde gospodarstwo domowe (ok. 117 kg) na  
1 mieszkańca gminy przypadało 32,5 kg sprzętu; oznacza to, że  
w 1999 r. w gospodarstwach domowych znajdowało się ok. 234 Mg sprzętu EE. Przyjmując 
optymalny okres użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 8 – 15 lat,  
od 2007 r. począwszy sprzęt ten staje się odpadem. 
W 2008 r. gmina zapoczątkowała zbiórkę - tzw. wystawka w systemie „akcyjnym” (według 
potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców).  
Na terenie gminy nie ma punktu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.  
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje jeden zakład przetwarzający zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, w gminie Piekoszów w powiecie kieleckim.  
 
Odpady zawierające azbest 
Na terenie gminy Waśniów była przeprowadzona w 2004 r. inwentaryzacja obiektów 
zawierających azbest. Na podstawie złożonych wówczas informacji o wyrobach 
zawierających azbest określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie 
gminy. Na terenie gminy zlokalizowano 572 budynki mieszkalne oraz i 1466 budynków 
gospodarczych (stodoły, obory, wiaty, garaże itp.) pokrytych eternitem. Ilość płyt 
cementowo-azbestowych na terenie gminy wynosi 317814 m2. W gminie planowane jest 
zaktualizowanie inwentaryzacji. W ślad za tym sporządzony zostanie gminny program 
usuwania wyrobów zawierających azbest na realizację, którego gmina, będzie się starać 
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
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Przy dokonywaniu spisu do celów inwentaryzacyjnych winno się dokonać również oceny 
stanu i rodzaju wyrobu zawierającego azbest (jeżeli wyroby zawierające azbest są 
uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja jej powierzchni wówczas należy te wyroby 
jak najszybciej usunąć, zlecając prace firmom posiadającym zatwierdzony przez Starostę 
Program Gospodarki Odpadami Zawierającymi Azbest).  
Usunięte wyroby azbestowe stanowią odpad, który powinien być zdeponowany na 
składowisku odpadów niebezpiecznych. 
W województwie świętokrzyskim funkcjonuje od 2004 r. składowisko odpadów 
niebezpiecznych przeznaczone do składowania wyrobów zawierających azbest  
w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy w powiecie buskim.  
Składowisko to zabezpiecza potrzeby województwa świętokrzyskiego do 2018 r., w tym 
gminy Waśniów i całego powiatu ostrowieckiego. 
 
Przeterminowane środki ochrony roślin 
Odpady zawierające pestycydy pochodzą z przeterminowanych i wycofanych z obrotu 
środków ochrony roślin a także z bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania tych środków  
w rolnictwie.  
Według danych GUS zapotrzebowanie na środki ochrony roślin kształtowało się w latach 
2000 – 2006 na poziomach:  

- w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha, 
- w 2004 r. – 0,67 kg/1 ha,  
- w 2006 r. – 1,3 kg/1 ha, 
- w 2007 r. – 1,4 kg/1 ha gruntów rolnych. 

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 8606 ha (wg GUS 2006). Przyjmując, że na 
jeden kilogram środków ochrony roślin przypada ok. 0,055 kg opakowań, to szacowana ilość 
opakowań po takich środkach wynosi blisko 0,7 Mg. Opakowania po środkach ochrony roślin 
można składować w punktach sprzedaży tych środków. 
 
Zużyte opony  
Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone  
w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte 
są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do systemu odpadów komunalnych trafiają 
opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach. 
Zakładając wymianę opon średnio co 3-4 lata oraz średni ciężar opony  
7 kg w przypadku samochodu osobowego, a także przyjętą ilość eksploatowanych 
samochodów w gminie szacuje się, że rocznie na terenie gminy powstaje ok. 7 Mg zużytych 
opon.  
Zbieraniem zużytych opon zajmują się punkty serwisowe, firmy eksploatujące pojazdy, stacje 
demontażu oraz firmy specjalistyczne zajmujące się zbiórką różnych odpadów. Organizacje 
odzysku działając w imieniu producentów opon zajmują się obecnie tworzeniem 
kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon. Na terenie 
gminy Waśniów, jak i na terenie powiatu ostrowieckiego brak jest systemu selektywnego 
zbierania zużytych opon w celu ich odzysku i recyklingu. 
W województwie świętokrzyskim zlokalizowane są instalacje do odzysku opon, głównie  
w procesie R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Najbliżej 
powiatu ostrowieckiego współspalanie odpadów (w tym zużytych opon) odbywa się  
w instalacjach: Cementownia Nowiny Sp. z o. o. Sitkówka – Nowiny, „Grupa Ożarów” S. A. 
Ożarów. 
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Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych   
Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych. 
Odpady te powstają w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, 
w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych. Gmina nie dysponuje danymi 
dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów w tym zakresie. 
W gminie Waśniów nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. 
Odpady tego rodzaju bardzo często są zagospodarowywane przez samych wytwórców we 
własnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, utwardzania placów i dróg. Sporadycznie 
odpady takie trafiają na składowisko odpadów, gdzie są wykorzystywane jako przesypki 
technologiczne. 
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom i budowie mieszkań powinny być 
usuwane do specjalnych pojemników zamawianych przez wytwórcę na jego koszt i zlecenie 
w firmie zajmującej się wywozem odpadów komunalnych na danym terenie. Zbieraniem  
i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu powinni zajmować się wytwórcy 
tych odpadów np. firmy budowlane oraz osoby prywatne prowadzące te prace, a także 
specjalistyczne podmioty gospodarcze działające w zakresie zbierania i transportu odpadów 
budowlanych.  
 
Komunalne osady ściekowe 
Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków  
i pochodzą z procesów oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i urządzeń do likwidacji 
odpadów (skratki, piaskowniki).  
Na terenie gminy działa oczyszczalnia ścieków w Pękosławicach, o przepustowości 200 m3/d.  
W skład oczyszczalni ścieków wchodzą: pompownia ścieków, kraty workowe (2 szt.), 
zbiornik retencyjny ścieków, zbiorniki reaktorów (8 szt.), zbiorniki do tlenowej stabilizacji 
osadu (2 szt.), urządzenie do odwadniania osadu, układ dozowania reagentów, zespół 
sterowania i sygnalizacji, stacja zlewna ścieków dowożonych, agregat prądotwórczy. 
Oczyszczalnia ścieków pracuje metodą osadu czynnego w układzie cyklicznym typu SBR. 
Technologia oczyszczania ścieków obejmuje: wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków na 
kratach workowych, oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w reaktorach biologicznych, 
które zachodzi w pięciu fazach (napełnianie, reakcja (napowietrzanie), sedymentacja, odpływ, 
przerwa), chemiczne usuwanie fosforu ogólnego przez dozowanie do reaktora w fazie 
napowietrzania roztworu siarczanu żelaza w postaci PIX-u. 
Z danych Urzędu Gminy w Waśniowie wynika, że w 2008 r. na terenie gminy powstało  
ok. 3 Mg suchej masy osadów ściekowych.  
W powiecie ostrowieckim część wytworzonych osadów ściekowych wykorzystywana była 
rolniczo, niewielki odsetek (1,9-2,5 %) składowana. Znaczna ilość osadów jest 
magazynowana na terenach oczyszczalni. Brak termicznego przetwarzania osadów. Na 
terenie powiatu wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych dokonywane jest 
w procesach odzysku R10 - poprzez rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia 
lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi oraz w R14 - innych działaniach 
prowadzących do wykorzystania odpadów w całości lub części. 
 
Odpady opakowaniowe 
Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz 
transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów 
wprowadzanych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, 
jednostek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, innych podmiotów gospodarczych, 
gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, targowisk, itp. 
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Według wyliczeń szacunkowych, opartych na wskaźnikach, na terenie gminy Waśniów 
rocznie produkuje się ok. 48 Mg odpadów wielomateriałowych (opakowania), a także  
ok. 82 Mg odpadów szklanych, ok. 49 Mg odpadów z metalu, ok. 128 Mg odpadów  
z tworzyw sztucznych oraz ok. 144 Mg odpadów z papieru i tektury, gdzie część również 
stanowią opakowania.   
Według informacji uzyskanych z UG w Waśniowie w wyniku selektywnej zbiórki 2008 roku 
zebrano z terenu gminy:  

- papier i tektura – 0,63 Mg 
- szkło – 18,55 Mg 
- tworzywa sztuczne – 1,62 Mg 

 
Odpady z sektora gospodarczego 
Odpady przemysłowe są to odpady powstające w sektorze gospodarczym, a powstawanie ich 
jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, prowadzoną przez podmioty 
gospodarcze. Są to odpady inne niż komunalne i niebezpieczne i powstają głównie w tzw. 
sektorze gospodarczym, za który uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, 
rzemiosło i niektóre usługi. 
Na obszarze gminy Waśniów, która jest gminą typowo rolniczą, nie ma zlokalizowanych 
większych zakładów produkcyjnych. Dominującymi formami gospodarowania na terenie 
gminy są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Na terenie gminy zarejestrowanych 
było w rejestrze REGON (według danych GUS na 31.12.2007 r.) 248 podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy 
specjalizuje się w działalności usługowej różnego typu. 
Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych odpadów 
organizują ich wywóz we własnym zakresie.  

6.3. Instalacje do odzysku i unieszkodliwianiem odpadów   

Na terenie gminy Waśniów nie ma żadnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

7. Analiza skutków środowiskowych aktualnego stanu gospodarki odpadami 

Analiza skutków środowiskowych, jakie może powodować aktualny stan gospodarki 
odpadami, została przeprowadzona osobno dla odpadów komunalnych i odpadów 
niebezpiecznych.  
Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami pozwala na przedstawienie 
wniosków: 

7.1. Odpady komunalne 

Funkcjonujący obecnie na terenie gminy system zbierania odpadów komunalnych nie 
odpowiada wszystkim wymogom ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami. 
Funkcjonuje tu system selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy prowadzą segregację 
odpadów w systemie workowym. Zbierane są w ten sposób: szkło, makulatura i plastik. Na 
terenie gminy rozlokowane są również ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki 
szkła i plastiku. Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych są poddawane 
dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi. Na obszarze gminy nie ma 
składowisk odpadów komunalnych. Zebrane odpady są unieszkodliwiane poprzez 
składowanie, które odbywa się na składowisku zlokalizowanym w Janiku (gm. Kunów, 
powiat ostrowiecki).  
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Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona wskaźnikowo) jest 
wyższa od ilości odpadów deponowanych na składowisku. Oznacza to, że pewna ilość 
odpadów jest spalana w gospodarstwach domowych lub trafia na „dzikie składowiska”. 
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Waśniów wymaga 
prowadzenia bieżącego monitoringu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności 
podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – 
odpowiednich korekt.   

7.2. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych żadnych składowisk odpadów niebezpiecznych, 
ani innych instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych. 
Gmina Waśniów dotychczas nie prowadziła odrębnej zorganizowanej selektywnej zbiorki odpadów 
takich jak odpady wielkogabarytowe czy odpady budowlane. Zbiórka odpadów niebezpiecznych 
ograniczona jest do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Gmina  
we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie zorganizowała zbiórkę baterii  
i akumulatorów małogabarytowych we wszystkich szkołach na terenie gminy oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy w Waśniowie.  
Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w prawidłowy 
sposób. 
Do odpadów innych niż niebezpieczne zaliczono:  
- zużyte opony – odzyskiwane są w procesie współspalania w instalacjach poza granicami 

gminy,  
- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej – w większości poddawane są procesom odzysku,  
- komunalne osady ściekowe – unieszkodliwiane na składowisku odpadów,  
- odpady opakowaniowe – poddawane w większości procesom odzysku.  

  
Możliwe niepożądane skutki dla środowiska określone na podstawie diagnozy stanu 
środowiska projektu PGO dla Gminy Waśniów dla odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne to:  
- zanieczyszczenie gleb i wód związkami zawartymi w odpadach niebezpiecznych – 

nieprawidłowe postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi,  
- zanikanie warstwy ozonu – niewystarczająca ilość instalacji do demontażu i odzysku 

CFC z urządzeń,  
- wykorzystywanie zasobów naturalnych – brak technologii wykorzystujących odpady  

w procesie produkcyjnym.  
 

Dokonując analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy 
Waśniów zidentyfikowano istniejące problemy w tym zakresie. Należą do nich: 

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru 
odpadów komunalnych, 

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów 
komunalnych, 

- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych, 

- brak selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych  
i niebezpiecznych,  

- występowanie „dzikich wysypisk”, 
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- brak dostatecznej kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 

- deponowanie na składowiskach znacznej ilości komunalnych – uwodnionych osadów 
ściekowych, 

- zbyt niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

8. Analiza i ocena potencjalnych oddziaływań na środowisko zadań ujętych w projekcie  
„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów”  

Po analizie projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Waśniów” na podstawie listy działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia 
charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie 
lokalnym. Ich oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie.  
Poniżej przedstawiono listę przedsięwzięć priorytetowych w Gminie Waśniów na lata  
2009-2016: 
 

Opis przedsięwzięcia Jednostka 
odpowiedzialna 

1. 

 

Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym - analiza 
możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 
popularyzowanie nośników energii odnawialnej, technologii 
przyjaznych środowisku i alternatywnych źródeł energii 

Wójt Gminy 
Inwestorzy 

2. Termomodernizacja budynków na terenie gminy - budynki szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Waśniowie (prowadzona w ramach 
większego projektu), szkoły podstawowej w Boleszynie, szkoły 
podstawowej w Nowym Skoszynie (realizowana będzie w ramach 
rozbudowy budynku szkoły) 

Wójt Gminy 
Właściciele 
budynków 

3. Modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy  
 

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

4. Uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Wójt Gminy 

5. Kontrola jednostek emitujących hałas oraz egzekwowanie 
przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(w razie potrzeby) 

 

6. Wspieranie zarządców dróg w zakresie ochrony przed hałasem Wójt Gminy 

7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach 
gminnych i powiatowych na terenie gminy  

Zarząd Powiatu 
Wójt Gminy 

8. Budowa wodociągów w miejscowościach: Kotarszyn, Stryczowice, 
Roztylice, Roztylice Witosławice, Kraszków (zakończenie 
wodociągowania gminy) 

Wójt Gminy 

9. Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy – w miejscowościach 
Waśniów i Pakosławice – II etap oraz miejscowości Piotrów.  
 

Wójt Gminy 

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wójt Gminy  
właściciele 
budynków 
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11. Odbudowa zbiornika malej retencji w m. Waśniów 
(o pow. 3 ha, pojemność: 32 tys. m3) 

ŚZMiUW 
Kielce 

Wójt Gminy 
12. Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiorników 

retencyjnych  
ŚZMiUW 

Kielce 
Wójt Gminy 

13. Przestrzeganie zasad ochrony czynnej i biernej obowiązujących  
w strefach ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP  

ŚZMiUW 
Kielce 

Wójt Gminy 
14. Ochrona naturalnych zbiorników wodnych ŚZMiUW 

Kielce  
Wójt Gminy 

15. Realizacja programu małej retencji dla województwa 
świętokrzyskiego w zakresie zadań na szczeblach gminnych. 

ŚZMiUW 
Kielce 

Wójt Gminy 
16. Wyznaczenie obszarów zalewowych i uwzględnienie ich  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
ŚZMiUW 

Kielce  
Wójt Gminy 

17. Szkolenia rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 

ŚODR 
Rolnicy 

18. Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja 
istniejących gospodarstw, poprawa jakości produktów  
w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich 
certyfikatów. 

Wójt Gminy 
Rolnicy 

19. Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów Rolnicy 

20. Wdrażanie programów rolno-środowiskowych uwzględniających 
działania prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb), 
minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan 
środowiska glebowego 

Rolnicy 

21. Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na 
poziomie wymaganych standardów, prowadzenie okresowych badań 
jakości gleby i ziemi, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 

Rolnicy 
Starosta 

22. Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami, sporządzenie 
sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami 

Wójt Gminy 

23. Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 
100% mieszkańców gminy  

Wójt Gminy 

24. Popularyzacja i usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
gminy 

Wójt Gminy 

25. Kontrola spełniania wymogów zezwoleń w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wójt Gminy 

26. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (współpraca  
w ramach Spółki ZUO „Janik” Sp. Z o.o.) 

ZUO „Janik” 
Sp. z o.o 

Wójt Gminy 
27. Usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 

oraz niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym  Wójt Gminy 
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28. Usprawnienie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 

Gmina przy 
współpracy  

z 
wprowadzający
mi sprzęt EE na 

rynek 
29. Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest   
Wójt Gminy 

30. Zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska w wyniku 
kontrolowanego unieszkodliwiania PCB oraz urządzeń zawierających 
PCB 

Przedsiębiorcy 

31. Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania olejów odpadowych ze 
źródeł rozproszonych 

Producenci 
olejów  

Organizacje 
odzysku 

32. Usprawnienie systemu selektywnego zbierania zużytych baterii  
i akumulatorów 

Gmina  
Organizacje 

odzysku 
33. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie 

ograniczenia powstawania odpadów oraz właściwego postępowania  
z poszczególnymi rodzajami odpadów 

Wójt Gminy  
Szkoły 

34. Wdrażanie programu gospodarki odpadami  Wójt Gminy  

35. Popularyzowanie, upowszechnianie i usprawnianie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów 

Wójt Gminy  

36. Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej 
segregacji odpadów  

Wójt Gminy  

37. Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja Wójt Gminy 

38. Prowadzenie badań promieniowania elektromagnetycznego 
umożliwiającego ocenę skali zagrożenia tymi polami 

WIOŚ Kielce 

39. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 
preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól 
elektromagnetycznych 

Wójt Gminy 

40. Edukacja ekologicznej odnośnie skali zagrożenia emisją pól 
elektromagnetycznych 

Wójt Gminy 

41. Stałe doskonalenie współpracy służb i organów biorących udział  
w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii i nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Powiatowe 
Centrum 

Zarządzania 
Kryzysowego 

42. Wyznaczenie miejsc: do parkowania samochodów przewożących 
materiały niebezpieczne, magazynowania odpadów powstających 
podczas usuwania skutków kolizji w trakcie transportu materiałów 
niebezpiecznych 

Powiatowe 
Centrum 

Zarządzania 
Kryzysowego 

43. Wyznaczenie tras do przewozów materiałów niebezpiecznych Powiatowe 
Centrum 

Zarządzania 
Kryzysowego 

44. Usuwanie skutków zagrożeń środowiska (w razie potrzeby) Jednostki KSRG 
PCZK 
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45. Objęcie ochroną prawną proponowanych obszarów NATURA 2000 - 
Ostoja Łysogórska, Ostoja Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie 
(Dyrektywa Siedliskowa SOOS) 

Gmina 
Nadleśnictwo 

46. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej 
oraz edukacja w tym zakresie 

Gmina 
Szkoły 

Nadleśnictwo 
47. Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody na 

terenie gminy, ścisła ochrona istniejących zasobów leśnych  
Nadleśnictwo 
Wójt Gminy 

48. Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej, zalesianie gruntów 
prywatnych na terenie gminy 

Nadleśnictwa 
Wójt Gminy 
Właściciele 

lasów 
49. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów Wójt Gminy  

 
50. Kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci  

i młodzieży, prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony 
lasów 

Wójt Gminy  
Placówki 

oświatowe 
51. Edukacja ekologiczna dorosłych – pogadanki na naradach sołtysów, 

rozdawanie ulotek informacyjnych, organizowanie seminariów, 
warsztatów  

Wójt Gminy 

52. Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych – 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych  

Wójt Gminy 

53. Bieżące informowanie na stronie www gminy o stanie środowiska  
w gminie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Wójt Gminy 

54. Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, ścieżek przyrodniczych 
poprzez wydawanie ulotek informacyjnych itp.  

Starostwo 
Powiatowe 

Gminy 
 
Dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. 2004 Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) 
nakładają obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, a przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na 
środowisko mogą mieć nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu. 
Raporty oddziaływania na środowisko dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą 
wskazywać działania wariantowe.  
Wymienione w powyższej tabeli działania wynikają w większości z konieczności spełniania 
zarówno krajowych wymagań prawnych, jak i wymagań międzynarodowych m.in. 
wynikających ze wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej.  

9. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 

Zadaniem aktualizacji POŚ i PGO dla Gminy Waśniów jest przedstawienie zakresu działań 
koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w gminie w sposób 
zapewniający ochronę środowiska. Głównym celem Prognozy jest określenie możliwych 
skutków i oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji aktualizacji 
POŚ i PGO. 



  
Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska 

Zagadnienie Kierunek działań 

O
bszary N

atura 
2000 

R
óżnorodność 
biologiczna 

Ludzie 

 
Z
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ziem
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K
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K
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at 

Z
asoby 

naturalne 

Z
abytki 

D
obra 

m
aterialne 

Ochrona powietrza 
 

Termomodernizacja budynków na terenie gminy 
Waśniów 

* * + * * * + * * + * * + 

Modernizacja systemów grzewczych * * + * * * + * * + * * * 
Ochrona wód Budowa wodociągów w miejscowościach: 

Kotarszyn, Stryczowice, Roztylice, Roztylice 
Witosławice, Kraszków (zakończenie 
wodociągowania gminy) 

* * + * * + * * * * * * + 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków * * + * + + * + * * * * + 
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Piotrów, Waśniów i Pakosławice 

* * + * * + * + * * * * + 

Odbudowa zbiornika malej retencji w m. Waśniów 
(o pow. 3 ha, pojemność: 32 tys. m3) 

* * + * * + * * + * * * * 

Gospodarka 
odpadami 
 

Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki 
odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy 

* * + * * * * + * * * * * 

Usprawnienie i upowszechnienie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych oraz 
niebezpiecznych powstających w sektorze 
komunalnym 

* * + * * * * * + * * * * 

Utworzenie na terenie gminy punktu zbierania  
i segregacji odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki „u źródła” 

* * + * * * * * * * * * * 

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami (współpraca w ramach Spółki ZUO 
„Janik” Sp. Z o.o.) 

* * + * * * * + * * * * + 

Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy  
i ich likwidacja 

* * + + + + + + + * * * * 
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Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska 

Zagadnienie Kierunek działań 
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Zmniejszenie 
hałasu 
 

Kontrola jednostek emitujących hałas oraz 
egzekwowanie przestrzegania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  
(w razie potrzeby) 

* * + + * * * * * * * * * 

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy * * + * * * * * - * * * * 
Zalesianie gruntów prywatnych na terenie gminy 
Waśniów * + + + + + + + + + * * * 

Wysoka 
świadomość 
ekologiczna 
mieszkańców  

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie 
ochrony lasów * * + + + + + + * + * * * 

Działania edukacyjne z zakresu ekologii dla dzieci  
i młodzieży  

* * + + + + + + * + * * * 

Edukacja ekologiczna dorosłych – ulotki 
informacyjne, organizowanie seminariów, 
warsztatów  

* * + + + + + + * + * * * 

Objęcie ochroną prawną proponowanych obszarów 
NATURA 2000 - Ostoja Łysogórska, Ostoja 
Jeleniowska, Wzgórza Kunowskie.  
(Dyrektywa Siedliskowa SOOS) 

* + + + + + + + + * * * * 

+  wpływ pozytywny, -  wpływ negatywny, *  brak wpływu
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W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Programu, poprzez 
konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą  
w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę 
jakości środowiska i jego funkcjonowania.  
Jedną z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy Waśniów jest poprawa 
jakości środowiska przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczą one 
głównie budowy i modernizacji wodociągów, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Inwestycje te przyczynią się do wydłużenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Uporządkowanie działań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bez 
wątpienia stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska w gminie. Natomiast rozwój sieci 
wodociągowej może pozytywnie wpłynąć na zdrowie mieszkańców gminy i poprawę jakości 
ich życia.   
Racjonalna gospodarka oraz prowadzenie selektywnej zbiórki i odzysk surowców, stanie się 
przyczyną poprawy jakości środowiska, a szczególnie powierzchni ziemi, na terenie gminy 
Waśniów. Poza tym istnieje szansa, że likwidacja „dzikich wysypisk” stanie się skuteczną 
metodą ochrony środowiska. 
Istotnym aspektem planowanych działań jest również budowa zbiornika retencyjnego. 
Utworzenie go przyczyni się do regulacji sieci wodnej na terenie gminy oraz ochrony 
obszarów przyrzecznych przed podmywaniem i zalewaniem. Zadanie to wpłynie także na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – zmniejszy możliwość wystąpienia powodzi. Ponadto 
nowo powstały zbiornik może pełnić funkcje rekreacyjno-turystyczną. 
Kolejną grupę zadań inwestycyjnych w gminie stanowią zadania zmierzające do poprawy 
infrastruktury drogowej. Gmina wymienia tu działania polegające na przebudowie  
i rozbudowie dróg. Są to inwestycje wykazujące nieznaczne negatywne oddziaływanie na 
środowisko, jedynie w fazie realizacji inwestycji. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie 
eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska  
w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu  
i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza biorąc pod uwagę stale wzrastające natężenie ruchu na 
drogach w gminie. 
Następna planowana inwestycja obejmuje termomodernizacje budynków oraz modernizacje 
systemów grzewczych. Działania te będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
w szczególności na stan powietrza atmosferycznego. Dzięki ociepleniu budynków oraz 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii w systemach grzewczych zużycie 
energii cieplnej zostanie zminimalizowane. W rezultacie emisja szkodliwych substancji - 
pyłów i gazów, do atmosfery będzie zredukowana. Jedynie podczas realizacji inwestycja 
może negatywnie oddziaływać na środowisko.    

10. Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji  
      przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją  
      projektu POŚ i PGO dla Gminy Waśniów 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko, należą przede wszystkim inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej  
i technicznej: wodociągi, kanalizacja - podczas etapu budowy, drogi - w fazie realizacji  
i eksploatacji, termomodernizacja budynków – w ciągu trwania prac, a także budowa 
zbiornika retencyjnego. 
Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 
poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych 
przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych 
uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska 
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zarówno na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te 
oddziaływania.  

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  
- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi 
na zmiany warunków siedliskowych, 

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,  
- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.  

 
Trasa realizacji sieci kanalizacyjnej zostanie uzgodniona w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody w zakresie zminimalizowania oddziaływania w czasie prowadzenia 
robót i stosowania zabezpieczeń czasie eksploatacji. Oddziaływanie kanalizacji sanitarnej 
będzie miało miejsce tylko na etapie budowy, potem dla środowiska przyrodniczego 
eksploatacja będzie obojętna a zrzut ścieków do oczyszczalni będzie korzystny dla 
środowiska (ścieki będą oczyszczone). Nastąpi przede wszystkim likwidacja szamb, które nie 
zawsze są szczelne.  
Przyjęte w „Programie…” założenia w zakresie gospodarki odpadami oznaczają takie 
planowanie i działania, które zakładają zachowanie równowagi pomiędzy wszystkimi 
elementami środowiska. Do podstawowych działań zapisanych w projekcie, a mających na 
celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz poprawę jego stanu należy 
zaliczyć: 

• ochronę środowiska, 
• zrównoważony rozwój gminy, 
• minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami. 

 
Ważnym zagadnieniem są problemy związane z finansowymi możliwościami realizacji 
działań. Skuteczność realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów” będzie 
uwarunkowana w głównej mierze efektywnym wykorzystaniem uzyskanych i posiadanych 
środków finansowych przez samorząd gminny.      
W zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
ważne znaczenie będzie miało wdrożenie najlepszych dostępnych technik BAT i uzyskanie 
przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych. Skutkować to będzie ograniczeniem 
negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji.  

 11. Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie 
POŚ i PGO dla Gminy Waśniów 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ i PGO ma pozytywny 
wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. 
Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje przedsięwzięć i w związku z tym brak jest 
możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.  
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w ramach POŚ silnie zależą od lokalnej 
chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. 
obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, należy rozważać warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który 
w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty 
alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne  
i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. 
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wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji 
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.  
 
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w projekcie PGO systemu 
gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, 
dostępność środków finansowych, a także brak protestów mieszkańców.  
Przyjęcie na terenie gminy określonego sposobu odzysku i unieszkodliwiania odpadów winno 
być ściśle związane z systemem ich zbierania i transportu. 
Wariant selektywnego zbierania odpadów przewiduje aktywny udział mieszkańców, co 
pozwala na oszczędność środków i przyspieszenie przekazania odpadów na linię do 
segregacji odpadów. Wariant ten powinien być preferowany i realizowany docelowo, 
wiadomo jednak, iż dotychczasowe efekty w zakresie selektywnego zbierania przy udziale 
mieszkańców są niewielkie. 
Na etapie sporządzania prognozy dysponowano dokumentami strategicznymi opracowanymi 
dla Gminy Waśniów, które pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób proponowane  
w „Programie …” rozwiązania dostosowane są do planów inwestycyjnych gminy. Realizacja 
zadań w zakładanych ramach czasowych będzie w większości przypadków uzależniona od 
pozyskania środków zewnętrznych (pomocowych). 

12. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu  
POŚ i PGO  

Podstawowym założeniem Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Waśniów jest uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystkich 
komponentów środowiska przyrodniczego. W przypadku braku jego realizacji lub realizacji 
fragmentarycznej (wyrywkowej) założone w Programie cele nie zostaną osiągnięte,  
a w konsekwencji może nastąpić pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego  
w regionie. Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, jakie mogłyby mieć miejsce  
w przypadku braku realizacji ustaleń Programu, w poszczególnych dziedzinach ochrony 
środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji POŚ: 
- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze 

zwiększonym wytwarzaniem ścieków i brakiem systemu ich odprowadzania,  
- zmniejszanie się zasobów wodnych,  
- zwiększone zagrożenie suszą glebową,  
- postępująca degradacja gleb,  
- podtapianie terenów przyległych, ze względu na brak możliwości odprowadzania wód 

opadowych, 
- postępująca degradacja zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych, 
- degradacja walorów krajobrazu,  
- pogorszenie jakości powietrza,  
- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie 

hałasu,  
- wzrost zużycia surowców i wody,  
- pogorszenie jakości życia mieszkańców.   

 
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń aktualizacji PGO 
są następujące: 

- zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodnosci – wynik 
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powstawania „dzikich wysypisk śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,  

- nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych – nie stosowanie w procesach 
produkcyjnych technologii wykorzystujących odpady jako surowiec i technologii 
małoodpadowych, 

- negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe 
postępowanie z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi. 

 
 W przypadku gdy POŚ i PGO dla Gminy Waśniów nie zostanie wdrożony negatywne trendy 
będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc 
konieczna.  

13. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziaływania na  
środowisko ustaleń projektowanego dokumentu 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków 
materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Pewne utrudnienia 
stwarzał tylko brak najnowszych materiałów statystycznych.  

14. Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy 

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu: 
 

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko 
↓ 

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku 
realizacji projektu Programu 

↓ 
identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska 

↓ 
sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności  

w rozbiciu na poszczególne jego komponenty 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji planu gospodarki odpadami  
i programu ochrony środowiska została opracowana na podstawie zapisów ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również informacje udostępnione przez 
WIOŚ w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo 
Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedsiębiorców, a także posiadaną wiedzę  
i doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych  
z gospodarką odpadami.    
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami i ochrony środowiska 
na terenie Gminy Waśniów oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wnioski z tej 
analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji 
planu. W prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnione  
w Planie Strategicznych Kierunków Działań zadania przyjęte w innych dokumentach 
zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. 
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15. Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ i PGO  

Projekt POŚ i PGO dla Gminy Waśniów określa zasady oceny i monitorowania efektów jego 
realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, 
które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane  
z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło pozyskiwania 
danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji Programu na 
podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie co dwa lata.  
W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone  
w Programie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają  
w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji.  

16. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko  
w Kontekście Transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. 
Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te 
realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące 
emisje lub zmiany w środowisku. Gmina Waśniów nie jest położona w obszarze 
przygranicznym, a realizacja POŚ i PGO dla Gminy Waśniów nie tworzy żadnych 
konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby 
posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji  
w ramach Programu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych 
przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja 
Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.  

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów”, została opracowana zgodnie z ustawą „Prawo 
Ochrony Środowiska” a także ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) i stanowi element 
procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko 
przyrodnicze regionu. 
Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227). Celem prognozy jest 
identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania „Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012” na 
środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie 
środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Przyjęto średniookresowe cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów wskazano działania 
oraz zadania prowadzące do ich realizacji.  

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Waśniów pozwoliła wskazać następujące 
problemy ochrony środowiska: 

• niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej, 
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• duża emisja niska z gospodarstw domowych, 
• niska efektywność funkcjonujących systemów selektywnego zbierania odpadów, 
• zły stan techniczny dróg na terenie gminy, 
• zaśmiecanie terenów leśnych. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w projekcie POŚ i PGO dla Gminy Waśniów zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ i PGO zadań 
na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz.  
Określono czy oddziaływanie to może mięć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na 
poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie 
potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 
poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 
oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące  
w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być 
związane z fazą realizacji inwestycji: 

• budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów, 
• budowa sieci wodociągowej, 
• usuwanie azbestu z obiektów i instalacji budowlanych, 
• utworzenie zbiornika retencyjnego, 
• modernizacja dróg, 
• termomodernizacja budynków. 

 
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie 
oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być 
także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 
użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach 
cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania.  
Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 
Wśród zadań ujętych w projekcie „Programu...”, nie ma inwestycji mogących powodować 
większe zagrożenie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich realizacji przekracza jednak 
zdecydowanie potencjalne zagrożenie. W sytuacji, gdy większość proponowanych do 
realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ i PGO ma pozytywny wpływ na środowisko  
proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.  
Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie 
na etapie wydawania decyzji środowiskowej.  
W przypadku, gdy POŚ i PGO dla Gminy Waśniów nie zostanie wdrożony doprowadzić 
może do pogłębienia problemów z zakresu ochrony środowiska, co negatywnie wpływać 
będzie na zdrowie mieszkańców, a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych 
oraz walorów kulturowych. 
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w POŚ i PGO 
pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także 
wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 


