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I. WPROWADZENIE  
 
Program ochrony środowiska dla gminy Waśniów określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania 
środowiskowe oraz programy zarządzania środowiskowego usystematyzowane według priorytetów. 
Program ochrony środowiska określa zadania dla Wójta Gminy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na 
lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2015. 
Artykuł 17, w punkcie 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska zobowiązuje organ 
wykonawczy gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 17. pkt. 2 w/w ustawy, gminny program ochrony środowiska winien być zaopiniowany przez organ 
wykonawczy powiatu.   
Artykuł 10,  pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z dnia 18 września 2001 r zobowiązuje rady 
gmin do uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004 r. 
Przy opracowywaniu niniejszego programu ochrony środowiska oparto się na zapisach „Programu ochrony 
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, „Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego”, 
„Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego” oraz „Planu gospodarki odpadami 
dla powiatu ostrowieckiego”. 
 
I.1. CEL I ZAKRES PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WAŚNIÓW 
 
Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w krajowych dokumentach programowych jest 
„zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI w. oraz stworzenie podstaw dla 
opracowania i realizacji strategii zrównowaŜonego rozwoju kraju”. 
W sferze realizacji polityki ekologicznej zasada zrównowaŜonego rozwoju powinna być stosowana wraz z 
następującymi zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi: 
• zasadą przezorności (przewidywanie moŜliwości wystąpienia problemu i na tym etapie „przezornie” 

rozwiązanie jego a nie dopiero po fakcie jego wystąpienia, 
• zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi (uwzględnianie na równi z celami 

ekologicznymi celów gospodarczych i społecznych), 
• zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego (równowaŜenie szans pomiędzy człowiekiem, a 

przyrodą), 
• zasadą uspołeczniania (stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału 

społeczeństwa w procesie kształtowania zrównowaŜonego rozwoju), 
• zasadą „zanieczyszczający płaci”, 
• zasadą likwidacji zanieczyszczeń u źródła, 
• zasadą prewencji (przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska na etapie planowania i realizacji 

przedsięwzięć), 
• zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik, 
• zasadą subsydiarności (stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych na szczebel 

regionalny) 
• zasadą klauzul zabezpieczających (umoŜliwia ona w uzasadnionych przypadkach stosowania bardziej 

rygorystycznych środków niŜ wymagania prawa UE) 
• zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (stosowana przy wyborze planowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska i pozwalająca na ocenę ich skuteczności). 
 
Celem niniejszego opracowania jest  przedstawienie programu ochrony środowiska, którego realizacja doprowadzi 
do poprawy stanu środowiska poprzez efektywne zarządzanie nim, wprowadzenie skutecznych mechanizmów 
chroniących środowisko przed degradacją, a takŜe stworzy warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym 
zakresie prawa Unii Europejskiej. 
Podstawą formalno – prawną opracowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Waśniów” jest umowa nr 
5/2004 zawarta w  dniu 16 stycznia 2004 r, w której Gmina Waśniów powierza sporządzenie tego opracowania 
Pracowni Geologicznej w Kielcach. 
„Program ...” sporządzony został zgodnie ze szczegółową specyfikacją, będącą załącznikiem do w/w umowy. 
 
W programie przedstawiono: 

• aktualny stan środowiska (ogólna ocena środowiska przyrodniczego, ochrona przyrody, zasoby surowców 
mineralnych, powietrze atmosferyczne, hałas, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, 
gospodarka wodno – ściekowa, gospodarka odpadami, powaŜne awarie przemysłowe, lasy, edukacja 
ekologiczna),  
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• zagroŜenia ekologiczne,  
• prognozę zmian demograficznych 
• strategię działań dla poprawy stanu środowiska w układzie dziedzin priorytetowych, 
• źródła finansowania, 
• monitoring przedsięwzięć proekologicznych, 
• listę działań priorytetowych 

 

Program ma za zadanie pomoc w dąŜeniu do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 
gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. 
Zgodnie z Ustawą ocena efektów działalności środowiskowej dokonywana będzie okresowo co 2 lata. 

 
I.2.    PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 

 
Podstawę prawną opracowania stanowią zapisy następujących dokumentów: 
1/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska 

Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy 
ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu.  
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa w Art. 17.1, 18.1, 18.2 ustawa nakłada na organy 
wykonawcze województwa, powiatu i gminy,  sporządzenie odpowiednio: wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych programów ochrony środowiska, które uchwalane są przez odpowiednio przez: sejmik 
województwa, radę powiatu albo radę gminy. 
Projekty tych programów są opiniowane przez organy wykonawcze wyŜszego szczebla. lub ministra do spraw 
środowiska. 
Z wykonania tych programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy. 

2/ II Polityka Ekologiczna Państwa 
Dokument ten został sporządzony w roku 2000, a w 2001 r uzyskał akceptację Sejmu i Senatu. 
Zgodnie z załoŜeniami tego dokumentu polityka ekologiczna powinna być elementem równowaŜenia rozwoju 
Kraju i harmonizowania celów gospodarczo – społecznych z celami ochrony środowiska. 
Ustalenia krajowe winny być wykorzystywane przy sporządzaniu wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska. 

3/ Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010. 
Dokument ten zawiera harmonogram zadań wynikających z „II Polityki Ekologicznej Państwa” oraz 
wskazówki i wytyczne do uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. 
Precyzuje sposoby osiągania celów w formie pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata 
2002 – 2010. 
Dla kaŜdego pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki 
współpracujące, jak równieŜ termin realizacji i niezbędne nakłady finansowe. 

4/ Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. 
Dokument ten sporządzony został o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska. 
Zawiera on aktualizację „II Polityki Ekologicznej Państwa”. 

5/ Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006. 
Jest podstawowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach 
członkostwa w Unii Europejskiej. 
Zadaniem „Planu” jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z krajami Unii 
Europejskiej.  

6/ Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej  
Jest to dokument identyfikujący i hierarchizujący główne cele edukacji środowiskowej, które zostaną 
przełoŜone na konkretne zadania w „Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej” oraz w programach 
lokalnych. 

7/ Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym 
Zawierają one ramowe instrukcje dotyczące sposobu i zakresu uwzględnienia polityki ekologicznej państwa  
oraz wskazówki co do ich zawartości. Jest to resortowy materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów 
ochrony środowiska. 
Ramowy charakter wytycznych wynika z faktu, Ŝe ustawy dotyczące ochrony środowiska przyjęte w latach 
2001 – 2002 nie posiadają jeszcze wszystkich aktów wykonawczych i w miarę postępu procesu legislacyjnego 
będą uzupełniane, korygowane i konkretyzowane. 
Zgodnie z „Wytycznymi ...” programy gminne powinny składać się z dwóch części: 
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• Zadań własnych gminy (pod zadaniami własnymi naleŜy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą 
finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy). Zadania własne winny 
być ujęte w pełnym zakresie informacji niezbędnej do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, 
terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła finansowania), 

• Zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi naleŜy rozumieć pozostałe zadania związane 
z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 
środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji 
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy ale 
podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym) Zadania koordynowane 
powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy. 

 
Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska są następujące ustawy : 

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627) z późniejszymi 
zmianami) 

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880) 
3. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. 95.16.78)  
4. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444 z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001.115.1229 z późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.94.27.96 z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)  
8. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z późniejszymi zmianami) 

 
I.3. LITERATURA I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 
Program ochrony środowiska dla gminy Waśniów między innymi uwzględnia: 
 
  -     II Politykę Ekologiczną Państwa 
- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, 
- Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010, 
- Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006, 
- Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej, 
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
- Program usuwania azbestu i wyrobów posiadających azbest stosowanych na terytorium Polski,  
- Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, 
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego, 
- Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego, 
- Plan gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego 
- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001, 
- WdraŜanie systemu zarządzania środowiskowego w regionie z uwzględnieniem organizacji 

funkcjonujących w gminie i w powiecie, 
- Program małej retencji województwa świętokrzyskiego, 
- Strategię ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 2020, 
- Opracowanie p.n. „Planowanie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Ostrowieckiego”,  
- Plan ratowniczo – gaśniczy sporządzony przez powiatową komendę państwowej straŜy poŜarnej, 
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Waśniów - 2000 r, 
- Strategię zrównowaŜonego rozwoju gminy Waśniów - 2000  r, 
- Program zwiększenia lesistości na lata 2000 - 2020, 
- Dokumentacje hydrogeologiczne, 
- Dokumentacje złoŜowe, 
- Pozwolenia wodno-prawne, 
- Raporty o stanie środowiska, 
- Mapy hydrograficzne: Arkusz Ostrowiec Świętokrzyski, Arkusz OŜarów skala 1: 50000, 
- Roczniki statystyczne 2002, 2003, 
- Dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Waśniowie, instytucje z terenu powiatu 

ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego, 
- Literaturę specjalistyczną., 

 
Zebrane informacje opisano w części tekstowej, w której zamieszczono tabele. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska dotychczasowe programy zrównowaŜonego 
rozwoju oraz ochrony środowiska zastąpione zostały programami ochrony środowiska, z realizacji których co  

2 lata sporządzane są raporty. 

 
I.4. METODYKA OPRACOWANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
WAŚNIÓW” 
 
Podstawą opracowania była szczegółowa analiza uchwalonego „Programu ochrony środowiska dla powiatu 
ostrowieckiego” oraz „Planu gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego” 
Podstawowym źródłem danych na temat aktualnego stanu i zagroŜeń środowiska przyrodniczego w gminie były 
informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Waśniów, w Starostwie Powiatowym, w instytucjach na terenie  gminy 
Waśniów, powiatu  ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego oraz przeprowadzone wizje terenu. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano równieŜ dane zaczerpnięte z roczników statystycznych 2002 - 
2003 r oraz opracowań wymienionych w pkt. 3 mi. ze "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Waśniów", "Strategii zrównowaŜonego rozwoju gminy Waśniów",  „Strategii 
ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 2020”, opracowania p.n. „Planowanie Rozwoju Lokalnego dla 
Powiatu Ostrowieckiego”,  Mapy hydrograficznej - Arkusz Ostrowiec Świętokrzyski i Arkusz OŜarów. 
Przeprowadzono równieŜ analizę licznych dokumentów programowych mi. II Polityki Ekologicznej Państwa, 
Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Polityki Ekologicznej Państwa 
na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw rozwoju na lata 2001 – 2010, Narodowej Strategii Edukacji 
Ekologicznej. 
 
I.5. INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA 
  
Odpowiedzialnym za opracowanie „Programu ochrony środowiska dla gminy Waśniów” jest Wójt Gminy.  
Uczestnikami procesu realizacji „Programu ..” są następujące grupy podmiotów: 

• Rada Gminy, która uchwala program, 
• Wójt (wraz z podległymi mu słuŜbami), w którego dyspozycji są instrumenty prawne w zakresie 

korzystania ze środowiska. 
• Administracja, która zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska, prowadzi 

monitoring jego stanu oraz administruje poszczególnymi komponentami środowiska (Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, Państwowy Instytut Geologiczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych) 

• Jednostki dysponujące środkami finansowymi na realizację programu, 
• Organizacje pozarządowe, które organizują kampanie edukacyjne i informacyjne zmierzające do 

podniesienia świadomości ekologicznej 
 

Bezpośrednim wykonawcą „Programu ochrony środowiska dla gminy Waśniów” jest Wójt, a poprzez Niego 
podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Waśniów, które przy planowaniu i realizacji inwestycji 
zobligowane będą do dostosowania się do zapisów zawartych w „Programie ...” 

 
I.6. PREZENTACJA GMINY WAŚNIÓW 
 
Gmina Waśniów połoŜona jest w północno – wschodniej części województwa świętokrzyskiego i  południowo - 
zachodniej części powiatu ostrowieckiego. 
Graniczy z gminami: Pawłów, Kunów, Bodzechów, Sadowie, Łagów i Nowa Słupia.  

Pod względem klimatycznym opisywany obszar jest słabo zróŜnicowany i naleŜy w klasyfikacji Romera do 
klimatów WyŜyn Środkowych. Inne klasyfikacje sytuują go w obszarze granicznym przejściowym od klimatów 
wyŜynnych do klimatów nizinnych. 
Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +7,3/7,4oC. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+17,3oC), najchłodniejszym styczeń (-3,5oC). 
PrzewaŜają wiatry z sektora zachodniego.  

Według podziału geobotanicznego obszar gminy znajduje się w Krainie Miechowsko - Sandomierskiej, 
Okręg Sandomiersko - Opatowski. 

Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski (J.Kondracki 1994 r) gmina Waśniów połoŜona jest 
w makroregionie WyŜyny Kieleckiej w obrębie mezoregionu: WyŜyna Sandomierska (zwana równieŜ WyŜyną 
Opatowską) i Góry Świętokrzyskie. 

Przez teren gminy przepływają rzeki: Węgierka, Pokrzywnianka,  Garbutka i Dobruchna. 
Istnieje kilka małych zbiorników wodnych (stawów).  
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W bezpośrednim sąsiedztwie terenów naleŜących do gminy Waśniów znajduje się zbiornik wodny w budowie 
„Wióry” utworzony na rzece Świślinie. 
Południową część gminy stanowi Jeleniowski Park Krajobrazowy i jego otulina.  
Na terenie gminy Waśniów znajdują się  rezerwaty: "Małe Gołoborze", "Szczytniak, "Wąwóz w Skałach" oraz 
liczne pomniki przyrody oŜywionej i nieoŜywionej mi. w Czajęcicach (topole -szt. 2), w Stryczowicach (skałki  
w bocznym wąwozie i zboczu rzeki Garbutki), w Kuninie źródło zboczowe "Malinowy Stok", w Grzegorzewicach 
(4 dęby 400-letnie).  
Geologicznie teren gminy obejmuje Góry Świętokrzyskie i ich mezozoiczne obrzeŜenie.  
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 wiśniowym. 
Generalnie starsze podłoŜe pokryte jest utworami eolicznymi (lessami). 
W dolinach rzek występują  mady i piaski rzeczne, a na terasach akumulacyjnych piaski i Ŝwiry akumulacji 
lodowcowej oraz lodowcowe gliny. 
Gmina, zwłaszcza jej południowa część, ma niekorzystne warunki zaopatrzenia w wodę.  
NajwaŜniejsze znaczenie gospodarcze dla gminy mają wody poziomu triasowego ujmowane studniami wierconymi 
w Waśniowie, Kowalkowicach i Piotrowie.  
Gmina zajmuje powierzchnię 11129 ha.  
W skład gminy wchodzi 29 sołectw: Waśniów, Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, CzaŜów, Dobruchna, Garbacz, 
Grzegorzowice, Janowice, JeŜów, Kotarszyn, Kraszków, Milejowice, Momina, Nosów, Pękosławice, Piotrów, 
Prusinowice, Roztylice, Sarnia Zwola, Nowy Skoszyn, Sławęcice, Strupice, Stryczowice, ŚnieŜkowice, 
Wojciechowice, Worowice, Wronów, Zajączkowice. 
 

Z powierzchni 11129 ha (stan na 31.12.2003 r): 
-   ca’ 8959 ha (80,5 %) stanowią uŜytki rolne: 

• grunty orne klas I-III zajmują powierzchnię około 7610 ha, klas IV-VI 567 ha  
• sady ca’ 267 ha,  
• trwałe uŜytki zielone ca’ 534 ha (w tym w klasie I-III 318 ha)  
• powierzchnia nieuŜytków 17 ha 

- ca’ 1658 ha (14,9 %) stanowią lasy (lasy prywatne 328 ha, lasy ochronne - 140 ha), 
- ca’ 512 ha to pozostałe tereny  
 
Przez teren gminy (stan na 31.12.2003 r)  przebiegają : 
- droga wojewódzka  - 10 km (nr 751 relacji Ostrowiec – Kielce) 
- drogi powiatowe  - 76,6 km 
- drogi gminne  - 86,8 km 
Linie energetyczne 220kV i 110 kV. 

Na terenie gminy znajdują się 2 stacje bazowe telefonii komórkowej. 
 
Wg stanu na 31.12.2003 r  długość sieci wynosiła: 
- wodociągowej rozdzielczej: 127,4 km;  przyłączy - 22,1 km (liczba gospodarstw dołączonych do sieci 973) 

- stopień zwodociągowania 60 %. 
- kanalizacji sanitarnej - brak  
- kanalizacji deszczowej - brak  
- gazowej - brak, 
- ciepłowniczej - brak 

 
Aktualnie 21 sołectw jest zwodociągowanych. 
Cztery sołectwa (Boleszyn, Czajęcice, Nowy Skoszyn i Stryczowice) częściowo posiadają sieć rozdzielczą i 4 
sołectwa (Kotarszyn, Kraszków, Milejowice i Roztylice) nie są zwodociągowane. 
W październiku 2004 roku w miejscowości Pękosławice planuje się zakończenie budowy oczyszczalni ścieków  
o docelowej przepustowości 300 m3/d. 
W I etapie projektuje się budowę sieci kanalizacyjnej w Waśniowie i częściowo w Pękosławicach, a w II etapie  
w pozostałej części Pękosławic, w Strupicach, ŚnieŜkowicach i Piotrowie. 
Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków o wydajności 6 - 24 m3/d (2 w Waśniowie  
i 1 w Boleszynie). 
Generalnie na terenie gminy Waśniów ścieki są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach (szacuje się, Ŝe szamb 
jest ca' 300) lub odprowadzane bezpośrednio do ziemi. 

 
Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych.  
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Odpady wywoŜone są na składowisko „Janik”, administrowanego przez ZUO Janik Sp. z o.o., którego jednym z 
udziałowców jest gmina Waśniów. 
W świetle obowiązującego prawa (mi. ze względu na występowanie, na znacznym obszarze, gleb wysokich klas 
bonitacyjnych) nie ma moŜliwości na terenie gminy zlokalizowania składowiska odpadów niebezpiecznych lub 
innych niŜ niebezpieczne.  
W Czajęcicach w roku 2004 zlikwidowano mogilnik. 
 
W gminie funkcjonują 2 ośrodki zdrowia (Waśniów, Garbacz), 3 biblioteki, 6 posterunków straŜy poŜarnej, 7 szkół 
podstawowych i 1 gimnazjum. 
 
TAB.1.Ludność i migracje ludności w 2001 i 2002 r 

Ludność 

Gmina 
ogółem męŜczyźni kobiety 

Ludność na  

1km2 

Napływ 

ludności 

Odpływ 

ludności 

Stan na 31.12.2001 

Waśniów 7316 3627 3689 65,9 60 54 

Stan na 31.12.2002 r 

Waśniów 7048 3507 3541 63,5 48 93 

Stan na 31.12.2001 r 

Powiat 

ostrowiecki 
121715 58822 62893 197,6 186 229 

Stan na 31.12.2002 r 

Powiat 

ostrowiecki 
117614 56480 61134 190,9 1207 1428 

Źródło: Rocznik Statystyczny 2002 r, 2003 r 

 
Średnie zagęszczenie ludności w gminie Waśniów wynosi  63,5 osób na 1km2. 

Liczba zatrudnionych, wg stanu na 31.12.2002 r, wynosiła 228 osób.  
 
Znajdują oni pracę w 216 podmiotach gospodarki narodowej tj.: 
- handel i naprawy  - 34,2 % 
- przetwórstwo przemysłowe - 6,5 % 
- budownictwo - 17,6 % 
- transport, gospodarka magazynowa i łączność - 10,6 % 
- obsługa nieruchomości i firm, nauka - 6,5 % 
- pozostałe sekcje - 24,5 %  

 
TAB.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON  wg wybranych sekcji PKD  

Z tego 

wyszczególnie

nie 

o
g
ó
łe
m
 Przetwórstwo 

przemysłowe 
Budownictwo 

Handel  

i naprawy 

Transport, 

gospodarka, 

magazynowa, 

łączność 

Obsługa 

nieruchomości i 

firm, nauka 

Pozostałe 

sekcje 

Waśniów 216 14 38 74 23 14 53 

Powiat  9133 761 963 3846 731 993 1839 

Województwo 95538 9599 11309 38365 7440 11714 21111 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003 
 
Według danych zaczerpniętych z Rocznika Statystycznego (2003 r - stan na 31.12.2002 r) liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w gminie wynosiła 568 osoby. 
W gminie Waśniów przypada 80,6 osoby bezrobotne na 1000 mieszkańców. Jest to wskaźnik niŜszy w porównaniu 
do powiatu ostrowieckiego (121,24/1000), województwa świętokrzyskiego (101,3/1000) i Polski (84,2/1000). 
W roku 2001 (wg stanu na 31.12.2001 r) liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 606 osób,  (tj. 82,8/1000 
mieszkańców). 
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W stosunku do roku 2001 obserwuje się nieznaczny spadek bezrobocia jak równieŜ wzrost liczby podmiotów 
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON (wzrost o 11), co jest zjawiskiem pozytywnym i 
dającym nadzieję na rozwój gminy i zmniejszenie bezrobocia. 
Funkcją wiodącą gminy jest rolnictwo, a funkcję uzupełniającą stanowi rekreacja. 
W związku z walorami przyrodniczymi gminy, licznymi obiektami zabytkowymi, znacznym procentem gleb 
wysokich klas bonitacyjnych i brakiem przemysłu gmina winna rozwijać się w kierunku turystyki i rekreacji, 
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  

- Boksyce: zespół dworski,  
- Czajęcice: park,  
- Garbacz: park,  
- Grzegorzowice: kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, park;  
- Kunin: park,  
- Mirogonowice: zespół dworski,  
- Momina: kościół parafialny p.w. św. Wojciecha,  
- Roztylice - Witosławice: park,  
- Sarnia Zwola: park,  
- Waśniów: zespół kościoła parafialnego p.w. Piotra i Pawła;  
- Witosławska Góra: kaplica p.w. Zesłania św. Ducha,  
- Wronów: park. 

 
Gmina Waśniów jest członkiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w skład którego wchodzą gminy: Bieliny, 
Bodzentyn, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Łagów, Łączna i Zagnańsk. 
Związek ten prowadzi wspólną działalność w zakresie inwestycji i ekologii. 
 
 
II. ZASOBY NATURALNE I STAN ŚRODOWISKA 
 
 
II.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
Gmina Waśniów  połoŜone jest w południowo – zachodniej części powiatu ostrowieckiego,  

− od południa graniczy z gminami Sadowie i Baćkowice (pow. opatowski) oraz Łagów (pow. kielecki) 
− od zachodu graniczy z gminami Nowa Słupia (pow. kielecki) i gm. Pawłów (pow. starachowicki) 
− od północnego - wschodu graniczy z gminami Kunów i Bodzechów 

 
PrzewaŜająca część gminy znajduje się w obrębie WyŜyny Sandomierskiej zbudowanej ze skał paleozoicznych  
i triasowych przykrytych pokrywą lessową o miąŜszości dochodzącej do 30 m. 
Powierzchnia wysoczyzny lessowej rozcięta jest dolinami rzek Dobruchny, Pokrzywianki, Garbutki i innych cieków 
z charakterystyczną siecią wąwozów. 
Urodzajne gleby (brunatnoziemy i czarnoziemy) rozwinięte na pokrywie lessowej sprawiają, Ŝe 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 najwyŜszym szczytem Szczytniakiem  
o wys. 554 m n.p.m. 
Na grzbiecie i na zboczach występują peryglacjalne złomowiska skalne zwane gołoborzami. 
DuŜe walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, Ŝe cała gmina znajduje się w obrębie obszarów prawnie 
chronionych :  
− część Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego z otuliną i 3 rezerwatami przyrody obejmującego południową 
część gminy 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej obejmujący centralną i północną część gminy 
 
Obszary leśne zajmują 14,8 % ogólnej powierzchni gminy, przy czym rozkład zalesienia jest nierównomierny, 
przewaŜająca część lasów występuje w południowej części gminy w obrębie Pasma Jeleniowskiego  
 
Udział uŜytków rolnych wynosi 73,5 %. 
Gleby chronione klas I – III zajmują 68,37 % ogólnej powierzchni gminy. 
Powierzchnia uŜytków zielonych w klasie I – III wynosi 318 ha, a powierzchnia nieuŜytków wynosi 17 ha. 
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Pod względem klimatycznym wg klasyfikacji Romera gmina Waśniów znajduje się w strefie klimatu WyŜyn 
Środkowych.  
Średnia temperatura roczna powietrza wynosi +7,3/7,4oC. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+17,3oC), najchłodniejszym styczeń (-3,5oC). 
Długość okresu wegetacyjnego wynosi 213 dni. Maksymalne sumy opadów dobowych przekraczają 60 mm. 
PrzewaŜają wiatry z sektora zachodniego 42%. Parowanie terenowe obliczone jest na 505 - 510 mm w ciągu roku,  
a parowanie z powierzchni wody na około 550 mm. 
 
II.2. ZASOBY WÓD POWIERZCHNIOWYCH  I  PODZIEMNYCH 
 
ZASOBY  WÓD  POWIERZCHNIOWYCH 
 

Gmina Waśniów  znajduje się w obrębie działów wodnych I rzędu dorzecza Wisły i działu II rzędu rzeki 
Kamiennej, będącej lewobrzeŜnym dopływem Wisły. 
Obszary te naleŜą do Regionu Wodnego Środkowej Wisły. 
 
Działy wodne III rzędu tworzą prawobrzeŜne dopływy rz. Kamiennej : 

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

o Modła (na terenie gminy znajduje się jej obszar źródliskowy) odwadniająca północno – wschodnią 
część gminy 

o Szewnianka (Kamionka) (płynie poza terenem gminy) z lewobrzeŜnym dopływem rz. 
Pokrzywianką i jej dopływami Garbutką 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. 
Gmina Waśniów ma dostęp do zbiornika wodnego „Wióry”. 
Zarządcami wód powierzchniowych są : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Świślina), 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Modła, Szewnianka (Kamionka) oraz gmina Waśniów 
(pozostałe cieki).  
 
Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są nie oczyszczone ścieki komunalne, spływy 
powierzchniowe z terenów rolniczych, komunikacyjnych, przemysłowych, dopływ zanieczyszczonych wód 
powierzchniowych z poza terenu gminy.. 
Na terenie gminy znajduje się 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 2 w Waśniowie (1 przy Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej istnieje biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Nebraska M – 7, Qśrd wynosi 24 m

3 i jedna 
uŜytkowana prywatnie) 1 w Boleszynie (przy Szkole Podstawowej istnieje oczyszczalnia ścieków typu Nebraska M 
– 7, Qśrd wynosi 6,4 m

3). 
Na terenie gminy Waśniów brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, w uŜytkowaniu znajduje się 300 zbiorników 
bezodpływowych na ścieki 
W 2003 roku rozpoczęto budowę  oczyszczalni ścieków w Pękosławicach o przepustowości 200 m3/d w pierwszym 
etapie budowy. Przewidywany termin zakończenia budowy określono na październik 2004 roku. 
W tym okresie ma być wybudowana siec kanalizacyjna w Waśniowie i w części Pękosławic. 
W drugim etapie przewiduje się rozbudowę oczyszczalni i zwiększenie jej docelowej przepustowości do 300 m3/d 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Strupicach, ŚnieŜkowicach, Piotrowie i pozostałej części Pękosławic. 
  
Jakość wód powierzchniowych 
 
Na terenie gminy brak jest punktów kontrolno – pomiarowych jakości wód powierzchniowych. 
Na podstawie badań na terenach sąsiednich na Świślinie i Szewniance (Kamionce) moŜna przypuszczać, Ŝe wody 
cieków płynących na terenie gminy posiadają III klasę czystości lub są pozaklasowe.  
Badania wykazują, Ŝe wody zanieczyszczone są głównie związkami biogennymi oraz bakteriologicznie. 
Wyniki te wskazują jednoznacznie na zanieczyszczenie wód ściekami bytowo – gospodarczymi.  
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Ochrona przeciwpowodziowa 
 

Ochrona ludzi i mienia przed powodzią realizowana będzie w szczególności przez zachowanie i tworzenie 
systemów retencji wód w tym sieci zbiorników z rezerwą powodziową, racjonalne uŜytkowanie budowli 
przeciwpowodziowych — w tym m.in. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, odpowiednie kształtowanie 
zagospodarowania przestrzennego tych terenów oraz działania organizacyjne (wczesne ostrzeganie, obserwacja 
przepływów itp.).  
 
Na terenie gminy Waśniów rzeki nie posiadają wałów przeciwpowodziowych. 
ZagroŜenie powodziowe dla Waśniowa moŜe występować na tarasach zalewowych licznej sieci cieków 
powierzchniowych. 
Doświadczenia ostatnich lat wykazują, Ŝe nawet w niewielkich ciekach poziom wód powierzchniowych moŜe się 
podnieść nawet o 3 metry. 
 
Głównym kierunkiem działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będzie ograniczanie i eliminowanie 
zabudowy z obszarów zagroŜonych osiągane w wyniku uwzględniania zasięgu tych obszarów oraz obowiązujących 
w ich obrębie warunków ochrony przeciwpowodziowej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, planach miejscowych oraz 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów. 
W planowaniu ochrony przeciwpowodziowej oraz w działaniach operacyjnych na szczeblu lokalnym niezbędne jest 
utrzymanie systemów melioracji szczegółowej w odpowiednim stanie (droŜność). 
 
Mieszkańcy i uŜytkownicy terenów zagroŜonych powinni być systematycznie informowani o : 
- potencjalnym i rzeczywistym zasięgu powodzi; 
- lokalnym systemie ochrony przeciwpowodziowej;  
- właściwych sposobach zachowania się podczas powodzi; 
- metodach zabezpieczenia się w tym okresie; 
- metodach zabezpieczenia budynków przed powodzią; 
- metodach likwidacji jej skutków. 
 
ZASOBY  WÓD  PODZIEMNYCH 
 
W obrębie gminy moŜna wyróŜnić 2 strefy ze względu na zasobność wód podziemnych : 
 

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

2. Strefa praktycznie bezwodna obejmująca utwory kambru, ordowiku, syluru i dewonu – dolnego, w której 
brak moŜliwości lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia. Obejmuje centralną i 
południową część gminy. Osady kambru zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców 
i łupków, osady ordowiku zbudowane są z piaskowców, osady syluru zbudowane są z łupków 
graptolitowych i szarogłazów, osady dewonu dolnego zbudowane są z piaskowców kwarcytowych, 
mułowców i iłowców. 

 
Wody podziemne UZWP są naraŜone na przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni terenu, gdyŜ na 
obszarach ich występowania brak jest naturalnej izolacji z gruntów spoistych (glin, iłów) lub ta izolacja ma małą 
miąŜszość i nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu przed przenikaniem zanieczyszczeń. 
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym moŜliwość migracji jest występowanie uskoków. 
 
Zaopatrzenie ludności w wodę opiera się na 3  ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach : 
- Waśniów 
- Kowalkowice 
- Piotrów  
 
W Kowalkowicach i Piotrowie są stacje uzdatniania wody z odŜelaziaczami i odmanganiaczami. 
Przy ujęciu w Waśniowie utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o promieniu 71 m oraz strefę pośrednią 
zewnętrzną o promieniu 612 m. 
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W Piotrowie utworzono strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o promieniu 70 m, w Kowalkowicach utworzono 
strefę ochrony pośrednią wewnętrzną o promieniu 135 m oraz zewnętrzną o promieniu 960 m. 
 
Na terenie gminy całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 127,3 km, długość przyłączy wynosi 22,1 km, 
liczba przyłączy 1003. 
Stopień zwodociągowania wynosi 60 %. 
Zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi 4 400 m3/d, zdolność uzdatniania wynosi 3 400 m3/d. 
 
Woda pobrana z ujęć wód podziemnych 170 500 m3 (wg stanu 31.12.2003 r.) : 

− woda zuŜyta na cele technologiczne 3 500 m3, 
− straty wody 10 600 m3 
− woda dostarczona 156 400 m3 z czego : 

− gospodarstwa domowe 154 400 m3, 
− na cele produkcyjne 800 m3, 
− pozostałe cele 1 200 m3. 

 
Sprawami gospodarki i ochroną wód zajmuje się wg nowych rozwiązań prawnych Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W Ostrowcu Św. ma siedzibę Inspektorat RZGW. 
 
Dyrektor RZGW opracowuje w oparciu o dokumentacje hydrologiczne : 

- plany ochrony przeciwpowodziowej  
- plany gospodarki zasobami wody powierzchniowej i podziemnej, które stanowią podstawę do opracowania 

warunków korzystania z wód regionu lub zlewni 
 
Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych 
 
Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są : infiltrujące wody opadowe i roztopowe z terenów rolniczych, 
przemysłowych i komunikacyjnych,  odcieki z nieszczelnych szamb, wycieki ze zbiorników i instalacji 
technologicznych (np. paliwowych), wylewanie ścieków na pola i do rowów i stacja paliw płynnych w 
ŚnieŜkowicach. 
 
Jakość wód podziemnych 
 
Na terenie gminy Waśniów nie zlokalizowano punktów kontrolno – pomiarowych krajowego i regionalnego 
monitoringu jakości wód podziemnych. 
Wody podziemne charakteryzują się dobrą jakością, w Kowalkowicach i Piotrowie wykazują podwyŜszone 
zawartości Ŝelaza i manganu i są uzdatniane. 
 
II.3. ZASOBY KOPALIN 
 
Gmina Waśniów nie dysponuje udokumentowanymi złoŜami surowców. W przeszłości w obrębie gminy znajdował 
się fragment terenu górniczego złoŜa dolomitów „Skała”. 
Aktualnie na terenie gminy nie prowadzi się eksploatacji surowców mineralnych w zorganizowanej formie, nie ma 
udokumentowanych złóŜ i nie były prowadzone prace poszukiwawcze i rozpoznawcze.  
Na terenie gminy występują nieczynne wyrobiska, w których prowadzona była okresowa, nieplanowana 
eksploatacja przez okoliczną ludność, co doprowadziło do dewastacji gruntów rolniczych i leśnych oraz samych 
złóŜ (głównie w rejonie Stryczowic i Grzegorzowic).  
 
Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin wydają Starosta Ostrowiecki i Wojewoda 
Świętokrzyski. 
 
II.4. OBSZARY LEŚNE 
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Waśniowa połoŜone są na terenie VI Krainy Małopolskiej w dwóch 
dzielnicach przyrodniczo-leśnych :  

- w 2-giej dzielnicy Gór Świętokrzyskich, w mezoregionie Puszczy Świętokrzyskiej  
- w 9 Dzielnicy WyŜyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion WyŜyny Sandomierskiej). 

 
Lasy zajmują powierzchnię około 1 650 ha obszaru gminy tj. około 14,8 % jej powierzchni i koncentrują się 
głównie w południowej części gminy, na stokach Pasma Jeleniowskiego, gdzie występuje wyŜynny jodłowy bór 
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mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęk jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niŜowa 
i Ŝyzna buczyna karpacka. 
Niewielkie kompleksy leśne połoŜone są  w północnym krańcu gminy (między rz. Świśliną, a miejscowością 
Zagaje) oraz na północ od Grzegorzowic (w zachodniej części gminy).  
Są to głównie lasy mieszane, lasy mieszane wyŜynne, lasy świeŜe wyŜynne oraz w niewielkim udziale bory 
mieszane świeŜe. 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 naleŜy 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 (połoŜonych wzdłuŜ szlaków 
turystycznych). 
WaŜną rolę ochronną i krajobrazową spełnia teŜ roślinność krzewiasto – drzewiasta, porastająca strome skarpy oraz 
ciągi drzew przydolinnych, przyzagrodowych i śródpolnych. 
 
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach naleŜących do osób fizycznych nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
na mocy porozumienia przekazany został do Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.  
Lasy państwowe znajdują się w obrębie Nadleśnictw Ostrowiec Świętokrzyski i Łagów. 
 
Zalesienie 
 
Wg Krajowego Programu Zwiększania Lesistości wskaźnik zalesienia w 2020 roku powinien wynosić 30 %,  
a po 2050 roku 33 %. 
W chwili obecnej w Waśniowie wskaźnik ten wynosi 14,8 %. 
Wydaje się uzasadnione dalsze prowadzenie zalesień i zwiększanie wskaźnika lesistości w rejonach występowania 
słabych i bardzo słabych gleb w celu utworzenia zwartych kompleksów lasów, na zboczach dolin rzecznych, 
wąwozów i jarów w obrębie WyŜyny Sandomierskiej w celu zabezpieczenia gleb przed erozją wodną. 
WaŜnym jest teŜ prowadzenie zalesień w rejonach największych zagroŜeń erozyjnych dla gleb w rejonie Czajęcic, 
Rostylic i Stryczowic. 
Problematyka zalesień powinna być ujęta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.. 
 
II.5. GLEBY 
 
Charakterystyka i ocena aktualnego stanu  
 

Gmina Waśniów  znajduje się w regionie waśniowskim – charakteryzującym się występowaniem gleb 
kompleksów pszennych, które stanowią gleby brunatne właściwe wykształcone z lessów i utworów lessopodobnych 
zaliczonych głównie do klas bonitacyjnych II – III.  
Na terenie gminy Waśniów występują następujące rodzaje gleb : 
−  pseudobielicowe, połoŜone w terenie płaskim lub na niewielkich stokach w rejonie Pasma Jeleniowskiego, 
− brunatne właściwe, wytworzone z lassu, podlegające erozji, połoŜone na niewielkich stokach, 
− brunatne wyługowane, 
− brunatne deluwialne, powstałe ze zmywania połoŜonych wyŜej pól 
− czarnoziemy zdegradowane występujące w miejscach płaskich, lekko falistych lub na wierzchołkach wzniesień, 
− czarnoziemy namyte, połoŜone w zagłębieniach terenowych, 
− glejowe (gleby uŜytków zielonych), połoŜone w lokalnych obniŜeniach terenu, 
− torfowe, połoŜone w terenach płaskich, o słabym dopływie wód. 
 
Wśród osadów czwartorzędowych, pokrywających prawie cały obszar gminy dominują lessy, o miąŜszości do 
chodzącej do kilkunastu metrów. 
W gminie występują przede wszystkim gleby II, III i IV klasy bonitacyjnej, sporadycznie spotykane są gleby V 
klasy. Są to gleby wartościowe, sprzyjające rozwojowi rolnictwa, wytworzone głównie z lessów (brunatne 
właściwe) o łącznej, wysokiej bonitacji 1,35 pkt. Na ich stan wpływają róŜne czynniki. Gleby wymagają 
uregulowania stosunków wodnych ze względu na nadmierne nawilgocenie koncentrują się w rejonach miejscowości 
: Garbacz, Grzegorzewice, Kraszków, Nowy Skoszyn, Rostylice, Sarnia Zwola i Wronów. W większości 
miejscowości leŜących na terenie gminy występują gleby, które podlegają erozji lub przez nią zagroŜone. 
Część gleb podlegających erozji jest zabezpieczona poprzez zadrzewianie lub przeznaczenie pod uŜytki zielone. 
Znaczna część gleb objętych procesami erozyjnymi nie jest zabezpieczona przeciwerozyjnie i ulega ciągłej 
degradacji. Silną erozję zaobserwowano w rejonach miejscowości : Kotarszyn, Milejowice, Momina, Stryczowice, 
Wojciechowice i Worowice.  
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Największe tereny zagroŜone erozją skupiają się w rejonie miejscowości : Czajęcice, Rostylice i Stryczowice. 
PoniŜej przedstawia się struktury uŜytkowania gruntów : 
 

TAB.3. Struktura uŜytkowania gruntów 

Procentowy udział w powierzchni ogółem  

Gmina 

Pow. ogółem 

w ha Grunty 
orne  

Sady Trwałe uŜytki zielone Razem uŜytki rolne Lasy Pozostałe grunty 

Waśniów 11 129 73,3 2,4 4,8 80,5 14,9 4,6 

Powiat Ostrowiecki 61 633 51,9 1,6 6,7 60,2 30,1 9,7 

     Źródło: Urząd Gminy Waśniów 
 
TAB.4. Klasy bonitacyjne gleb w gminie Waśniów 

Klasy gleb (w ha) Gmina 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Wskaźnik 
bonitacji 

Waśniów 360 2934 4043 832 647 76 7 7 4 1,43 

Razem powiat 787 6623 10880 2734 5072 2413 4485 3316 791 1,1 

Źródło: Urząd Gminy Waśniów 
 
Gleby bardzo dobre i dobre (kl I, II i III) stanowią ogółem w 68,37 %, gleby średnie i gleby słabe (kl. IV, V i VI) 
5,09 % powierzchni gminy. Gleby klas I – III oraz IV (wytworzone z gruntów organicznych) podlegają ochronie na 
mocy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
Powierzchnia uŜytków zielonych w klasie I – III wynosi 318 ha. 
Znaczne powierzchnie dobrych i bardzo dobrych gleb mogą stanowić podstawę dla rozwoju sadownictwa. 
  
Do procesów niszczących glebę, szczególnie w obrębie WyŜyny Sandomierskiej i Pasma Jeleniowskiego zaliczamy: 

• erozję wodną 
• erozję wietrzną 
• zakwaszenie gleb 
• wyczerpywanie się składników odŜywczych, 
• degradacja gleb – obniŜenie wartości uŜytkowej gleb,  
• denudacja – zniszczenie profilu glebowego, zmęczenie gleb,  
• zanieczyszczenia chemiczne gleb, 
• zbyt małe nawoŜenie organiczne, co prowadzi do utraty próchnicy.  

 
Gleba i ziemia uŜywane do prac ziemnych nie mogą przekraczać standardów jakości dla obszarów A, B i C. 
Starosta zobowiązany jest do prowadzenia aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informacje o 
terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem 
obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąŜa Starostę. 
 
Badania Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawione w Atlasie Geochemicznym Polski (1995 r.) 
wykazują, Ŝe zawartości substancji zanieczyszczających w gminie Waśniów są niŜsze od dopuszczalnych.  
 
 
II.6. POWIETRZE 
 

Zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska 
przyrodniczego. Ponadto wpływają na zmiany klimatu oraz wywołują niekorzystne procesy w ochronnej warstwie 
ozonowej.  
WaŜną cechą zanieczyszczeń powietrza jest moŜliwość ich przenoszenia na znaczne odległości.  
O jakości powietrza na terenie powiatu ostrowieckiego decydują nie tylko miejscowe emisje, ale i zanieczyszczenia 
pochodzące z zewnątrz, szczególnie z województwa łódzkiego oraz z powiatów starachowickiego i skarŜyskiego.  
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ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w Waśniowie są : 
 

• energetyczne 
o kotłownie jednostek publicznych 
o źródła energetyczne gospodarstw domowych (niska emisja)  

• przemysłowe  
o piekarnia opalana węglem kamiennym  

• komunikacyjne 
o droga wojewódzka nr 751 
o drogi powiatowe i gminne 

• emisja niezorganizowana 
o składowiska materiałów opałowych, budowlanych, 
o inne 

 
PoniŜej przedstawia się wykaz źródeł ogrzewania. 
 
TAB.5. Wykaz źródeł ogrzewania instytucji zarządzanych przez gminę 

Jednostka Rodzaj ogrzewania 
szkoły podstawowe 1 kotłownia olejowa 

6 – kotłowni na węgiel 
gimnazja kotłownia olejowa 
biblioteki kotłownie na  węgiel 
UMiG kotłownia na węgiel 
StraŜ poŜarna kotłownia na węgiel 

 
W Waśniowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum znajdują się w tym samym budynku i posiadają kotłownię olejową. 
Na terenie gminy przewiduje się likwidację 3 małych szkół z kotłowniami węglowymi. 
 
W gminie nie prowadzi się regularnego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza. 
Pozostałe budownictwo mieszkaniowe i usługowe posiada indywidualne systemy ciepłownicze na ogół na paliwo 
stałe. Obecnie rozpoczyna się trend ogrzewania gazowego, co związane jest z nowymi technologiami budownictwa.   
Na terenie gminy brak jest sieci gazowej i ciepłowniczej. 
 
Emisja zanieczyszczeń 
 
Głównym nośnikiem energii jest nadal węgiel kamienny, naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w ostatnich latach wzrosło 
wykorzystanie energii z bardziej ekologicznych źródeł tj. olej opałowy, co wpływa na ograniczenie emisji.  
Wpływ na stan jakości powietrza ma równieŜ niska emisja z gospodarstw indywidualnych, które w przewaŜającej 
ilości wykorzystują, jako źródło energii, węgiel kamienny, często gorszego gatunku, szczególnie wpływ tej emisji 
uwidacznia się w okresie zimowym. 
Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna, której największe 
stęŜenia lokują się wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych. 
 
Ocena stanu jakości powietrza 
 

Podstawowym parametrem charakteryzującym stan czystości powietrza jest imisja definiowana jako 
średnie stęŜenie substancji w powietrzu w określonym czasie.  
Ocenę jakości powietrza przeprowadza się w strefach, którymi są obszary powiatów. 
Wojewoda zgodnie z art. 89 POŚ sporządza roczną ocenę jakości powietrza oraz dokonuje klasyfikacji stref. 
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PoniŜej zamieszcza się ocenę jakości powietrza i klasyfikację strefy (powiatu ostrowieckiego) w 2002 r. 
 

TAB.6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy powiatu 
ostrowieckiego, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu             
ochrony zdrowia w roku 2002. 
 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy  

Kod 
strefy/powiatu 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

4.26.34.07 A A A A A A A A 
 Źródło : WIOŚ Kielce 
 

TAB.7. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy powiatu 
ostrowieckiego, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu            
ochrony roślin w roku 2002. 
  

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  Kod 

strefy/powiatu 
SO2 NOx O3 

Klasa ogólna strefy 

4.26.34.07 A A A A 
 Źródło : WIOŚ Kielce 

 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zaleŜy od stęŜeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze  

i wiąŜe się z określonymi wymaganiami co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są 
spełnione określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeŜeli spełnia ona przyjęte standardy).  
Powiat ostrowiecki, a tym samym gmina Waśniów znajduje się w strefie o nie przekroczonych poziomach 
dopuszczalnych stęŜeń substancji.  
Zakres działań dla klasy tej strefy obejmuje utrzymanie powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. 
Dla strefy powiatu i tym samym dla gminy nie jest wymagane opracowanie programu ochrony powietrza. 
 
II.7. HAŁAS 
 
Hałas działa niekorzystnie na organizm ludzki i uwaŜany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. 
Ruch drogowy stanowi główne źródło emisji hałasu do środowiska. 
Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, moŜe prowadzić do częściowej lub całkowitej 
utraty słuchu. Ponadto powoduje powaŜne zmiany psychosomatyczne, jak zagroŜenie nadciśnieniem, zaburzenia 
nerwowe, zaburzenia w układzie kostno – naczyniowym. 
 
W związku ze stwierdzoną uciąŜliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny 
opracował skalę subiektywnej uciąŜliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją 
uciąŜliwość hałasów komunikacyjnych zaleŜy od wartości poziomu równowaŜnego LAeq i wynosi odpowiednio: 
 
- mała uciąŜliwość LAeq < 52dB 

- średnia uciąŜliwość 52dB < LAeq < 62dB 

- duŜa uciąŜliwość 63dB < LAeq < 70dB 

- bardzo duŜa uciąŜliwość LAeq > 70dB 
 
ŹRÓDŁA HAŁASU 
 
WyróŜnia się następujące źródła hałasu : 
 
Hałas komunikacyjny 
 
Na terenie gminy związany jest z ruchem pojazdów na : 

- drogach krajowych  – 0 km 
- drogach wojewódzkich –  10 km 
- drogach powiatowych – łącznie 76,7 km 
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- drogach gminnych – łącznie 86,8 km 
 
Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest: 
 

- stały wzrost natęŜenia ruchu, 
- rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aŜ do 2200 włącznie, 
- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciąŜliwości hałasu, 
- wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach, 
- wzrost uciąŜliwości hałasu na terenach wypoczynkowych. 
 
JAKOŚĆ ŚRODOWISKA POD WZGLĘDEM HAŁASU 
 
Na terenie gminy nie wykonano do tej pory pomiarów akustycznych. 
W 2004 roku WIOŚ przeprowadzi badania wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 751. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe na terenie gminy nie ma zagroŜenia oddziaływania hałasu. 
 
II.8. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

Pola elektromagnetyczne wytwarzają promieniowanie niejonizujące o częstotliwości 1 – 1016 Hz, która 
niekorzystnie wpływa na organizmy Ŝywe powodując przepływ prądów elektrycznych wywołujących zakłócenia 
działania układu nerwowego i układu krąŜenia. Energia ta nie ma właściwości jonizacji cząstek materii. 
 
Źródła promieniowania 
 
Na terenie gminy głównymi źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są : 
- trasa linii EN 220 kV w pobliŜu miejscowości Kotarszyn i Piotrów, 
- trasa linii EN 110 kV w pobliŜu miejscowości Pokrzywianka Górna – Stara Słupia 
- dwie stacje bazowe telefonii komórkowej 
 
Jakość środowiska ze względu na promieniowanie 
 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, a takŜe na obszarach, na których znajdują się szkoły, wartość 
graniczna natęŜenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 
50 Hz, wynosi 1kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekroczyć poziomu 80 A/m. 
Szkodliwy wpływ linii energetycznych o napięciu 110, 220 kV obejmuje strefę o szerokości od 12 do 37 m od osi 
linii w obie strony. 
Z raportów oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii cyfrowej wynika, Ŝe funkcjonowanie ich nie 
naraŜa osób postronnych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz na pogorszenie stanu poszczególnych 
komponentów środowiska. 
W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w miastach, a więc najbardziej 
rozpowszechnionych pola o wartościach wyŜszych od dopuszczalnych w praktyce nie występują dalej niŜ 25 
metrów od anten na wysokości zainstalowania tych anten. 
Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi radiokomunikacji, dalszy rozwój systemów telefonii komórkowych,  
a takŜe poprawa zasilania elektroenergetycznego niektórych obszarów gminy spowoduje powiększenie obszarów 
objętych emisją promieniowania elektromagnetycznego. 
Monitoring pól elektromagnetycznych będzie prowadził WIOŚ Kielce. 
 
II.9. OCHRONA PRZYRODY 
 
PARKI  KRAJOBRAZOWE 
 
Jeleniowski Park Krajobrazowy obejmuje Pasmo Jeleniowskie, którego fragment z najwyŜszym szczytem 
Szczytniakiem znajduje się w gminie Waśniów. 
Dla parku utworzono otulinę, która obejmuje południową część gminy Waśniów i ma rangę obszaru krajobrazu 
chronionego.  
Opiekę nad parkiem sprawuje Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. 
Dla parku opracowany jest plan ochrony.  
Osobliwością Parku są zarośnięte lasem rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze niewielkich gołoborzy, 
szczególnie dobrze zachowane na zboczach Szczytniaka, gdzie utworzono rezerwaty Małe Gołoborze i Szczytniak.  
Na terenie Parku znajduje się wiele obiektów stanowiących bogactwo dziedzictwa kulturowego.  
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Do najwaŜniejszych z nich naleŜą dymarkowe stanowiska archeologiczne, związane z rozwojem górnictwa i 
hutnictwa pochodzące z okresu wpływów rzymskich (od I w. p.n.e. do IV w. n.e.). 
Tereny parku porasta wyŜynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, grąd 
subkontynentalny, kwaśna buczyna niŜowa, Ŝyzna buczyna karpacka.  
Na węglanowych skałach dewońskiego podłoŜa, przykrytych warstwą lessów wykształciły się zbiorowiska roślin 
ciepłolubnych - kserotermicznych.  
Na terenie Parku stwierdzono 28 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym 20 gatunków podlegających 
ochronie całkowitej.  
Na terenie Parku występuje wiele gatunków fauny objętej prawną ochroną. NaleŜą do nich m.in. ptaki - bocian 
biały, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sowy, kukułka, lelek kozodój, dzięcioły, wilga, zięba; ssaki - kret, 
jeŜ, nietoperze, kuna domowa, łasica, łaska; płazy - traszki, rzekotka drzewna, ropuchy, gady - jaszczurki, padalec, 
Ŝmija zygzakowata; owady - biegacze, trzmiele, motyle mieniaki i paź królowej. Ponadto Ŝyją tu zwierzęta łowne: 
sarna i zając, oraz spotykane są dzik, lis, borsuk, a takŜe kuropatwa i baŜant. 
 
W skład Parku wchodzi kompleks leśny, porastający zbocza Pasma Jeleniowskiego, a takŜe część terenów rolnych i 
osadniczych wsi Kunin Stary, Nowy Skoszyn, Podlas, Stara Wieś i Witosławice. Park stanowi podstawowy element 
systemu terenów chronionych gminy, który obejmuje takŜe trzy rezerwaty przyrody oraz grupę pomników przyrody. 
 

TAB.8. Rezerwaty przyrody 

Nr ewid. Nazwa 
rezerwatu 

Rodzaj rezerwatu Przedmiot ochrony 

050 Szczytniak rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

odsłonięcie kwarcytów górno – kambryjskich, 
gołoborze, fragment pierwotnej puszczy 
bukowo – jodłowej 

049 Małe 
Gołoborze 

rezerwat przyrody 
nieoŜywionej i leśny 

dawne gołoborze i starodrzew bukowy i 
bukowo – jodłowy 

052 Wąwóz w 
Skałach 

rezerwat przyrody 
nieoŜywionej 

odsłonięcie dolomitów środkowo – 
dewońskich  
w wąwozie rzeki Dobruchny 

 Źródło : WKP Kielce 
 
Rezerwaty posiadają opracowane plany ochrony na okres 20 – letni. 
 

TAB.9. Pomniki przyrody 

Nr. ewid. Miejscowość Przedmiot ochrony 
015 Grzegorzowice cztery dęby w wieku 400 lat 
110 Czajęcice topola 
111 Czajęcice topola 
148 Stryczowice skałki w bocznym wąwozie  
236 Stryczowice skałki w zboczu doliny rzeki Garbatki 
237 Kunin źródło zboczowe „Malinowy Stok” 

 
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej ma na celu odtworzenie i zachowanie przez 
dolinę funkcji korytarza ekologicznego oraz ochronę wód podziemnych i powierzchniowych, powinien on spełniać 
ponadto rolę klimatotwórczą i aerosanitarną Obszar ten posiada silnie zróŜnicowaną i bogatą roślinność. Związane 
jest to z duŜym urozmaiceniem podłoŜa skalnego, rzeźby, gleb a takŜe działalnością ludzką.  
Na lessowych glebach WyŜyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie 
Ŝyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: tojad dzióbaty, tojad 
mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny.  
We fragmentach borów mieszanych i grądów, muraw i zarośli kserotermicznych występują rośliny prawnie 
chronione i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik górski, obuwik pospolity, ostroŜeń pannoński, naparstnica 
wielokwiatowa i inne.  
 
Na terenie gminy Waśniów występują bobry (gatunek chroniony), które przyczyniają się do szkód w stawach 
hodowlanych, a takŜe powodują zalewanie przyległych do cieków łąk. 
Gmina Waśniów naleŜy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 
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II.10.GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Na terenie gminy główną jednostką obsługującą gospodarkę odpadami jest RETHMANN ZOM Sp. z o.o.  
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Do dyspozycji mieszkańców gminy jest 29 sztuk pojemników o symbolu KP-7 o poj. 6,5 m3,  100 pojemników 
o symbolu POK – 11 o poj. 2,2 m3 oraz 12 pojemników IGLOO o poj. 1,5 m3. 
Odpady komunalne wywoŜone są poza teren gmina na składowisko odapadów „Janik” w Janiku gm. Kunów. 
Właścicielem składowiska jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., w którym gmina posiada  
udziały. 
W 2002 r Gmina Waśniów wraz z gminami: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Kunów, Łagów, Wojciechowice 
i Bałtów utworzyła Związek Międzygminny "Eko-recykling". Związek ten został wpisany do rejestru związków 
międzygminnych z datą 26 listopada 2002 r, a jego Statut został ogłoszony w Dz. Urz. nr 180 województwa 
świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. 
Związek nie rozpoczął funkcjonowania i pozostaje w stanie biernym. 
 
II.11. ENERGIA ODNAWIALNA 
 

Wg strategii rozwoju energetyki odnawialnej celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze 
zuŜycia nośników pierwotnych. 
W 1999 r produkcja energii ze źródeł odnawialnych wynosiła (wg danych GUS) 2,6% w bilansie energetycznym 
Polski. Z uwzględnieniem duŜej energetyki wodnej wskaźnik ten wynosił ponad 2,8%, wobec średniego wskaźnika  
w Unii Europejskiej – 5,8%. 
Struktura źródeł energii odnawialnej (w odniesieniu do wskaźnika 2,8%) jest następująca: 
energia z biomasy – 91,7 %, energia wodna ok. 8,1%, pozostałe źródła – 0,2%. 
 

TAB.10. Przykłady efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich 

Rodzaj 
energii 

Biomasa Energia wodna Energia wiatru Energia promieniowania 
słonecznego 

wytwarzanie 
energii 
elektrycznej 

elektrociepłownie 
lokalne, osiedlowe  
wykorzystanie 
biogazu z 
oczyszczalni 
ścieków, ferm 
hodowlanych oraz 
gazu 
wysypiskowego   

 tzw. mała 
energetyka 
wodna:  
elektrownie 
wodne małej 
mocy 
podłączone do 
sieci,  
  
 

tzw. mała energetyka:  
instalacje elektryczne 
domów, szklarni i 
pomieszczeń 
gospodarczych  
pompownie wiatrowe, 
napowietrzania i 
rekultywacja małych 
zbiorników wodnych  
elektrownie wiatrowe 
duŜej mocy podłączone 
do sieci  

Wykorzystanie ogniw 
fotowoltanicznych:  
autonomiczne systemy 
małej mocy do 
napowietrzania stawów 
hodowlanych i do 
zasilania niewielkich 
urządzeń  
elewacje energetyczne 
ścienne dachowe, systemy 
małej mocy  
telekomunikacja   

wytwarzanie 
energii 
cieplnej 

kotłownie lokalne, 
osiedlowe  
kotły małej mocy w 
gospodarstwach 
indywidualnych  
wykorzystanie 
biogazu  
z oczyszczalni 
ścieków, ferm 
hodowlanych oraz 
gazu 
wysypiskowego   

   suszarnictwo ogrzewanie 
szklarni  
przygotowanie ciepłej 
wody uŜytkowej do celów 
domowych i 
gospodarskich 
przygotowanie ciepłej 
wody do celów 
przetwórstwa rolno-
spoŜywczego 
podgrzewanie wody w 
basenach  
wykorzystanie biernych 
systemów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych i 
inwentarskich   
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wytwarzanie 
energii 
mechanicznej 

pojazdy 
wykorzystujące 
biopaliwa płynne 
(biodiesel, benzyna z 
dodatkiem etanolu) 

      

Źródło : SREO 
 
Energia wiatru 
 

Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Energia promieniowania słonecznego 
ogrzewa masy powietrza atmosferycznego nierównomiernie. Powoduje to tworzenie się róŜnicy ciśnień i w efekcie 
powstają ruchy cyrkulacyjne powietrza. Szacuje się, Ŝe około 1-2% energii promieniowania słonecznego 
docierającego do powierzchni Ziemi ulega konwersji w energię kinetyczną wiatru. Potencjał energetyczny wiatru 
jest ogromny. JednakŜe, tak jak w przypadku energii promieniowania słonecznego, energię wiatru cechuje duŜa 
stochastyczność i niesterowalność, co w konsekwencji prowadzi do duŜej niestabilności tego źródła energii.  
W Polsce średnia roczna prędkość wiatrów waha się od 2,8 do 3,5 m/s. Średnie roczne prędkości powyŜej 4 m/s, co 
uwaŜane jest za wartość minimalną do efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej 
metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Prędkości powyŜej 5 m/s występują na niewielkim obszarze i to na 
wysokości 50 metrów i powyŜej. UwaŜa się, Ŝe na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla 
wykorzystania energii wiatru.  
Z analizy mapy zasobów energii wiatrowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, Ŝe w obrębie 
gminy istnieją korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, szczególnie na terenach wyŜej połoŜonych. 
Obecnie na terenie gminy Waśniów zlokalizowana jest jedna przydomowa elektrownia wiatrowa w miejscowości 
Garbacz. 
 
Energia biogazu 
 

Materia organiczna, w warunkach braku kontaktu z tlenem, pod wpływem działania pewnych bakterii, 
przechodzi szereg procesów biochemicznych generując przy tym gaz bogaty w metan, jako produkt metaboliczny 
fermentacji. Wydatek i jakość gazu powstającego przy fermentacji beztlenowej są zaleŜne od rodzaju surowców 
pierwotnych i stopnia ich przefermentowania, temperatury procesu, oddziaływań mechanicznych (mieszanie) oraz 
czasu. Jako surowce do produkcji biogazu wykorzystuje się odchody zwierząt hodowlanych (bydło, trzoda chlewna, 
drób) z ewentualną domieszką słomy lub innych odpadków pochodzenia roślinnego. Pozostała po procesie 
zgazowania masa pofermentacyjna stanowi cenny, wysokiej klasy nawóz. Jako surowce w produkcji biogazu mogą 
być wykorzystywane takŜe odpady komunalne po wyselekcjonowaniu składników organicznych. Jednak selekcja 
taka w chwili obecnej napotyka szereg trudności, dlatego teŜ w najbliŜszej przyszłości naleŜy spodziewać się 
produkcji biogazu jedynie z odpadków organicznych pochodzenia rolniczego. 
Istnienie małych ośrodków hodowli oraz małych składowisk odpadów nie stwarza większych moŜliwości 
wykorzystania biogazu do celów energetycznych. 
 
Energia biomasy 
 

Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych rozumiemy bezpośrednie spalanie 
produktów organicznych fotosyntezy (drewno i jego odpady, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub "rośliny 
energetyczne", często po uprzednim zgranulowaniu lub zbrykietowaniu), względnie po ich wstępnym przetworzeniu 
do postaci wygodniejszej w uŜyciu (olej pirolizowy o właściwościach zbliŜonych do oleju opałowego, olej 
rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy lub metylowy). Tych pięć ostatnich produktów 
przetworzenia biomasy moŜe być wykorzystywanych jako dodatki do paliw płynnych - słuŜy do napędu silników 
spalinowych, zarówno stacjonarnych jak i trakcyjnych. Na terenach podmokłych moŜna wprowadzić uprawy np. 
wierzby energetycznej, która z 1 ha pozwala uzyskać tyle energii, co z 10 ton węgla. 
Występowanie wartościowych rolniczo gleb oraz pewne moŜliwości rozwoju plantacji wierzby energetycznej 
stwarzają warunki do znacznego wzrostu udziału biomasy w produkcji energii na terenie gminy Waśniów. 
 
Energia promieniowania słonecznego 
 

Energia promieniowania słonecznego padającego na Polskę jest wielokrotnie większa od krajowego 
zuŜycia energii, ale tyko znikoma część tej energii jest moŜliwa do wykorzystania technicznego. Nawet znikoma 
cześć moŜe zaspokoić znaczącą część naszego zapotrzebowania energetycznego. Oszacowanie potencjału energii 
słonecznej technicznie moŜliwej do zagospodarowania są bardzo rozbieŜne i obejmują zakres od 4 do 370 PJ. Jeśli 
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przyjąć wartość 200 PJ jako prawdopodobną to znaczyłoby to, Ŝe 10% energii zuŜywanej na ogrzewanie 
pomieszczeń pochodziłoby z technologii słonecznych. Stanowiłoby to jednocześnie ok. 5% całkowitego 
zapotrzebowania na energię w kraju.  
 

TAB.11. Potencjalna energia uŜyteczna w kWh/m2/rok w wyróŜnionych rejonach Polski  

Rejon  
Rok 
(I-
XII) 

Półrocze 
letnie 
(IV-IX)  

Sezon 
letni 

(VI-VIII) 

Półrocze 
zimowe 
(X-III)  

Pas nadmorski  1076  881  497  195  

Wschodnia część Polski  1081  821  461  260  

Centralna część Polski  985  785  449  200  

Zachodnia część Polski z górnym dorzeczem Odry  985  785  438  204  

Południowa część polski  962  682  373  280  

Południowo-zachodnia część polski obejmująca obszar 
Sudetów z Tuchowem  

950  712  393  238  

Źródło : EC BREC 
 
Energia geotermalna 
 

Wg dotychczasowego rozpoznania na terenie gminy Waśniów nie ma moŜliwości rozwoju energetyki 
geotermalnej, z powodu braku odpowiednich zasobów wód geotermalnych.  
 
Energia wód śródlądowych 
 

Energetyczne zasoby wodne gminy są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłoŜone 
opady, duŜą przepuszczalność gruntu szczególnie w rejonie północnym. 
Ogólnie w miejscach, gdzie istnieją warunki do spiętrzenia, przepływy wody są małe i nierównomierne. 
 
Energia gruntów i wód gruntowych  
 

Ciepło ziemi jest zakumulowaną energią, którą moŜemy odzyskać przy pomocy pompy ciepła. 
W polskim klimacie najbardziej uzasadnionym źródłem odnawialnym do napędu pomp ciepła jest energia 
skumulowana w gruncie, wodach powierzchniowych lub wodach gruntowych. 
Temperatura utrzymująca się w gruntach i wodach gruntowych jest stała przez cały rok 
i jest mniej więcej równa średniej rocznej temperaturze powietrza, co pozwala w ekonomiczny sposób wykorzystać 
tą energię do ogrzewania. 
Zastosowanie pomp cieplnych: 
- do ogrzewania budynków 
- do ogrzewania wody dla potrzeb domowych 
- do celów przemysłowych - suszenie drewna, wyrobów gipsowych, zbóŜ oraz w szklarniach 
- jako klimatyzatory 
Współczynnik efektywności pomp ciepła wynosi nawet do 7 co znaczy, Ŝe z 1 kW włoŜonej energii do napędu 
pompy moŜemy uzyskać do 7 kW ciepła. Pozostałą część energii, jaką dostarcza pompa pobierana jest z tzw. 
dolnego źródła ciepła, które moŜe pochodzić z powietrza, gruntu lub wody. Znane są teŜ rozwiązania gdzie 
wykorzystuje się ciepło odpadowe powstałe z róŜnego rodzaju działalności przemysłowej lub ścieków 
komunalnych. 
 
II.12. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Problematyka podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz edukacji ekologicznej wynikająca                       
z przepisów Prawa ochrony środowiska obejmuje : 

- dostęp do informacji o środowisku 
- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska 
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- udział w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, skutków realizacji planów                         
i programów oraz planowanych przedsięwzięć 

- ochronę środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji 
- edukację ekologiczną w szkołach 

 
W Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej wyróŜniono 3 sfery działalności : 
 

- edukacja formalna jako system kształcenia szkolnego 
- ekologiczna świadomość społeczna, jako stan wiedzy o środowisku przyrodniczym 
- szkolenia jako zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy 

 
Problematyka ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju uwzględniona jest w podstawowych programach 
kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół. 
 

TAB.12. Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w gminie Waśniów : 

Organizator Rodzaj imprezy Współorganizator Dodatkowe informacje  
i imprezy towarzyszące 

„Wiosenne porządki”   
„Obchody Dni Ziemi”  Pogadanka, spotkania w 

szkołach 

Urząd Gminy 
Waśniów 

Akcja „Sprzątanie 
Świata” 

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum, 
GOK w Waśniowie 

 

„Ogród szkolny” UG Waśniów  Gimnazjum w 
Waśniowie Konkurs ekologiczny 

„Z ekologią na Ty” 
  

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Waśniowie 

„Ziemię mamy tylko 
jedną” 

 Wycieczki, konkurs na 
zabawki z odpadów, 
zbiórka makulatury 

„PomóŜmy ptakom i 
zwierzętom przetrwać 
zimę”  

Koło Łowieckie  

„Obchody Dnie 
Ziemi” 

 Konkurs piosenki i poezji 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Boleszynie 

„Na pomoc ginącej 
przyrodzie” 

 Konkurs plastyczny 

Dokarmianie ptaków 
zimą 

  Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Janowicach Obchody Dnia Wiosny   
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
JeŜowie 

„Obchody Dni Ziemi”  Konkurs plastyczny, 
literacki, inscenizacja 

„Bądź przyjacielem 
zwierząt” 

  

„Powitamy wiosnę w 
czystym środowisku” 

 Wystawy, ognisko, akcja 
porządkowa 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Mominie 

„Obchody Dni Ziemi”  Konkurs plastyczny, 
program artystyczny 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Nowym Skoszynie 

Akcja „Dokarmiamy 
ptaki i zwierzęta w 
zimie” 

 Konkurs plastyczny, 
pogadanki, wykonanie 
karmników 

„Obchody Dni Ziemi”    
Jesienne spotkania z 
przyrodą 

 Konkurs plastyczny, 
wycieczka 

Akcja – „Opieka nad 
zwierzętami w zimie” 

Koło Łowieckie Rudki Pogadanki Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Nagorzycach „Obchody Dni Ziemi”  Inscenizacja 
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 Akcja „Bocian” Związek Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych – Stowarzyszenie WyŜszej 
UŜyteczności w Witosławicach 

 

Źródło : Urząd Marszałkowski 
 
Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są: 
 

• Uświadamianie zagroŜeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania 
• Budzenie szacunku do przyrody 
• Rozumienie zaleŜności istniejących w środowisku przyrodniczym 
• Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu 
• Poznanie współzaleŜności człowieka i środowiska 
• Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko 
• Rozwijanie wraŜliwości na problemy środowiska 

 
Program ścieŜki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi 
koniecznymi treściami są: 
 

• Przyczyny i skutki niepoŜądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze 
• RóŜnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony 
• śywność – oddziaływanie produkcji Ŝywności na środowisko 
• ZagroŜenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa –                                                                        
       bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 

 
III. PRIORYTETY EKOLOGICZNE 
 

Z analizy aktualnego stanu środowiska przyrodniczego poziomu rozwoju infrastruktury (wodociągi, 
kanalizacje, gazociągi i inne) oraz kierunków działań proekologicznych sformułowanych w polityce ekologicznej 
państwa, w programie ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego, w programie ochrony środowiska 
powiatu ostrowieckiego moŜna ustalić dla terenu gminy Waśniów następujące priorytety : 
 
TAB.13. Priorytety ekologiczne 
Główne elementy 
ochrony środowiska 

Podstawowe zadania Obszary działań 
priorytetowych 

ochrona jakości i ilości wód podziemnych UZWP 
budowa sieci kanalizacyjnej teren gminy 
budowa oczyszczalni ścieków teren gminy 
ochrona przeciwpowodziowa cieki powierzchniowe 

przywrócenie wysokiej jakości wód 
powierzchniowych 

cieki powierzchniowe 

Gospodarka 
wodno - ściekowa 

ograniczenie spływu wód deszczowych  teren gminy 
dostosowanie wydobycia i przetwórstwa 

kopalin do obowiązujących przepisów prawa 
geologicznego i górniczego oraz prawa 

ochrony środowiska 

zakłady eksploatacji i przetwórstwa kopalin Ochrona zasobów złóŜ 
kopalin 

ochrona udokumentowanych złóŜ kopalin teren gminy 
ochrona gruntów leśnych teren gminy Ochrona lasów 

zalesianie obszary preferowane do zalesień  w 
krajowym i wojewódzkim programie 

zwiększenia lesistości 
zapobieganie erozji gleb tereny lessowe o duŜych spadkach 

ochrona gleb w klasach I-III przed zmianą 
uŜytkowania  

teren gminy 
Ochrona gleb i 
powierzchni ziemi 

ochrona gleb i gruntów przed 
zanieczyszczeniami chemicznymi 

tereny przemysłowe i komunikacyjne 

Ochrona powietrza zmiana nośników energii na bardziej 
ekologiczne i wprowadzanie technologii 

czystszego spalania węgla 
lokalne kotłownie 
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 wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 

teren gminy 

budowa pasów zieleni izolacyjnej 
teren gminy 

Ochrona przed hałasem 

uwzględnienie zagroŜeń związanych z 
hałasem w planach miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego 

teren gminy 

Ochrona przed 
promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

sporządzenie rejestru terenów zagroŜonych 
niejonizującym promieniowaniem 

elektromagnetycznym 
teren gminy 

Ochrona przyrody ustanowienie uŜytków ekologicznych teren gminy 
rozwój edukacji ekologicznej w szkołach teren gminy  

Edukacja ekologiczna włączenie władz gminy do rozwoju edukacji 
ekologicznej przez podjęcie dialogu ze 

społeczeństwem 
teren gminy 

wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów teren gminy 
zmniejszenie ilości odpadów  teren gminy 

rozwój systemu gromadzenia, transportu       
i składowania odpadów 

teren gminy 

przebudowa składowiska odpadów „Janik”  
w Janiku 

Janik, gm. Kunów 

Gospodarka odpadami 

budowa Rejonowego Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Janiku z sortownią 

Janik, gm. Kunów 

 
IV. STRATEGIA DZIAŁAŃ 
 
IV.1. ZAGROśENIA EKOLOGICZNE 
 

ZagroŜenia ekologiczne moŜemy podzielić na wywołane czynnikami antropogenicznymi i naturalnymi. 
Do czynników antropogenicznych naleŜy zaliczyć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
(zakłady przemysłowe, stacje paliw, drogi). 
Do największych zagroŜeń naturalnych naleŜy zaliczyć moŜliwość wystąpienia powodzi w dolinach lokalnych 
cieków.  
Na terenie gminy „Wojewódzki Program Ochrony Środowiska” nie wydzielił Ŝadnych zakładów, w których by 
mogły powstać powaŜne awarie zagraŜające środowisku. 
Do powaŜniejszych zagroŜeń moŜna zaliczyć transport drogowy materiałów niebezpiecznych przez  
teren gminy. 
 
IV.2. GOSPODARKA WODNA 
 

Na terenie gminy Waśniów priorytetowym zadaniem jest podniesienie jakości wód powierzchniowych.  
Realizacja tego celu powinna być osiągnięta przez budowę oczyszczalni ścieków w Pękosławicach oraz budowę 
sieci kanalizacyjnej, a tam gdzie nie jest to moŜliwe przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
budowę podczyszczalni ścieków dla wód deszczowych.  
 
Na terenie gminy zasoby wód podziemnych związane są ze strefą UŜytkowych Zbiorników Wód Podziemnych. 
Wody te na znacznych obszarach nie posiadają naturalnej izolacji lub posiadają kilkumetrowej miąŜszości pakiety 
gruntów spoistych, które w niewielkim stopniu chronią te zbiorniki przed wpływami z powierzchni. 
W celu obserwacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych wskazane jest prowadzenie monitoringu 
państwowego, regionalnego i lokalnego. 
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CEL STRATEGICZNY:  
 
Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód  
podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania 
 
Zadania własne Gminy 
 

L.p Zadanie 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy Źródła finansowania Efekty działań i uwagi  

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej :  

2004 - 2007  Gmina budŜet gminy + inne 
Poprawa jakości wód 
powierzchniowych. 

2. 
Budowa oczyszczalni ścieków  
w Pękosławicach. 

2004 - 2007 Gmina budŜet gminy + inne 
Poprawa jakości wód 
powierzchniowych. 

3. 

Zapewnienie dostępu do 
powierzchniowych wód publicznych. 
Egzekwowanie zakazu grodzenia 
nieruchomości w odległości mniejszej niŜ 
1,5 metra od linii brzegu. 

2004  - 2015 Gmina - budŜet gminy + inne 
Zapewnienie dostępu do 
powierzchniowych wód 

publicznych 

4. 

Stosowanie najlepszych dostępnych 
technik (BAT)  
w instalacjach produkcyjnych i 
komunalnych  
– w ramach uzgodnień w procedurze 
inwestycyjnej 

2004 - 2015 Gmina budŜet gminy + inne 
Likwidacja zanieczyszczeń 
w ściekach u źródła ich 

powstawania 

5. 
Ustanowienie stref ochronnych ujęć wód 
podziemnych  

2004 - 2015 Gmina środki własne 
Ochrona jakości wód 
podziemnych. 

6. 
Ochrona przeciwpowodziowa 

2004 - 2015 Gmina środki własne + inne 
Zabezpieczenie terenów 

zalewowych przed powodzią. 

7. 
Budowa zbiorników retencyjnych 
„Dobruchna” i „Waśniów” 

2004 - 2015 Gmina środki własne + inne Poprawa gospodarki wodnej. 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Efekty działań i uwagi 

1. 
Opracowanie i wdroŜenie systemu 
informowania społeczeństwa o jakości wody 
do picia i wody w kąpieliskach. 

2004 – 2015 
Państwowy, 
Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 
 

Większa troska uŜytkowników 
wód o stan wód 
powierzchniowych. 

2. 
Opracowanie i wdroŜenie systemu 
informowania społeczeństwa o jakości wody 
do picia 

2004 – 2015 
UŜytkownicy ujęć 
wód podziemnych 

UŜytkownicy 
ujęć wód 

podziemnych 

Większa troska o zdrowie 
społeczeństwa. 

3. 

Opracowanie planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu Wisły oraz systemu 
kontroli w tym zakresie. 
WdroŜenie katastru wodnego. 
Opracowanie warunków korzystania z wód 
region środkowej Wisły. 
Opracowanie i wdroŜenie programów 
działań na rzecz ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń azotowych ze źródeł 
rolniczych. 
Opracowanie warunków korzystania z wód 
zlewni rz. Kamiennej. 

2004 - 2015 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

środki własne 
Ochrona jakości i ilości wód 

powierzchniowych 
i podziemnych. 

4. 

Ochrona przeciwpowodziowa. 
 

2004 - 2015 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, 
Świętokrzyski 

Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

środki własne 
Zabezpieczenie terenów 

zalewowych przed powodzią. 

5. 

Budowa kanalizacji deszczowej z 
separatorami przy drodze wojewódzkiej i 
drogach powiatowych 

2004 - 2015 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
i zarządca dróg 
powiatowych. 

środki własne 
Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

6. 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

2004 - 2015 Inwestorzy prywatni środki własne 
Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

7. 
Monitoring wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

2004 – 2015  WIOŚ, PIG środki własne 
Ocena jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych 

8. 
Budowa systemów gromadzenia wód 
opadowych 

2004 - 2015 
Przedsiębiorcy, 

inwestorzy prywatni 
środki własne 

Ograniczenie spływu wód 
opadowych 
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IV.3. KOPALINY 
 
Na terenie gminy nie udokumentowano i nie prowadzi się prac poszukiwawczych i wydobywczych złóŜ kopalin. 
 

CEL STRATEGICZNY:   

Ochrona zasobów kopalin  
 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 
L.p. Zadanie Termin 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Rozpoznawanie i dokumentowanie nowych 
złóŜ kopalin. 2004 – 2015 Przedsiębiorcy przedsiębiorcy 

Informacja o liczbie złóŜ kopalin  
i o bazie surowcowej powiatu. 

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez 
górnictwo. 2004 – 2015  

Starosta, 
przedsiębiorcy 

środki własne Ochrona powierzchni ziemi. 

 
IV.4. OCHRONA ZASOBÓW LEŚNYCH 
 

Gmina Waśniów ma małe powierzchnie leśne, które stanowią tylko 14,8 % ogólnej powierzchni gminy. 
Gospodarkę leśną prowadzi się wg planów urządzenia lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów. 
 
CEL STRATEGICZNY:   
 
Zwiększanie lesistości i poprawa stanu lasów. 
 
Zadania Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych do zalesienia. 2004 - 2015 Gmina - Zwiększenie powierzchni lasów. 

2. Ochrona istniejących lasów, zadrzewień  
i zakrzewień oraz wprowadzenie nowych 
zalesień, zadrzewień i zakrzewień zgodnie  
z wymogami siedliskowymi. 

2004 - 2015 Gmina - 

Większa powierzchnia lasów, zadrzewień i 
zakrzewień, ograniczenie efektu 

cieplarnianego i zwiększenie retencji 
wodnej. 

3. Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach 
gminnych oraz zalesienia wg Uproszczonego 
Planu Urządzenia Lasów Gminnych. 

2004 - 2010 Gmina środki własne Zwiększenie powierzchni lasów. 

4. Zapewnienie lasom i zadrzewieniom 
właściwego znaczenia w planowaniu 
przestrzennym, w tym w kształtowaniu 
granicy polno-leśnej i ochronie krajobrazu. 

2004 - 2015 Gmina - 
Większa powierzchnia lasów i zadrzewień. 

 

5. Tworzenie ścieŜek przyrodniczo – 
dydaktycznych w obrębie terenów 
przyrodniczo cennych – w tym 
przewidzianych do objęcia ochroną prawną 
(foldery, broszury, tablice informacyjne) – 
koordynacja organizacyjna. 

2004 - 2015 Gmina - 
Zwiększenie atrakcyjności miasta, 

podniesienie jego walorów turystycznych, 
ochrona przyrody. 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 

Dokonanie zmian klasyfikacyjnych gruntów 
rolnych na grunty leśne zalesionych w ramach 
ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia 

2004 – 2015  Starosta  Zwiększenie powierzchni leśnej. 

2. Preferowanie zalesień  na terenach ochronnych 
oraz zagroŜonych erozją oraz cennych 
przyrodniczo. 2004 – 2015 

Właściciele 
lasów 

prywatnych, 
Nadleśnictwo 
Ostrowiec Św.            

Środki  
właścicieli 
lasów, budŜet 
Państwa, 

Wzrost lesistości,  tworzenie naturalnych 
otulin, kompensacja przyrodnicza. 
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Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

i Nadleśnictwo 
Łagów 

3. Realizacja programów ochrony przyrody 
stanowiących integralną część planów 
urządzenia lasów dla Nadleśnictw Ostrowiec 
Świętokrzyski i Łagów. 

2004 – 2015  

 

Nadleśnictwo 
Ostrowiec Św. i 
Nadleśnictwo 
Łagów 

BudŜet 
Nadleśnictw 

Racjonalna gospodarka w ekosystemach 
leśnych objętych ochroną. 

4. Prowadzenie stałego biologicznego 
monitoringu ekosystemów leśnych 

2004 – 2015 Instytut 
Badawczy 
Leśnictwa 

 
Informacja o stanie zdrowotności lasów. 

 

 
IV.5. OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI TERENU 
 
Gleby bardzo dobre i dobre (kl I, II i III) stanowią ogółem w 68,37 %, gleby średnie i gleby słabe (kl. IV, V i VI) 
5,09 % powierzchni gminy. Gleby klas I – III oraz IV (wytworzone z gruntów organicznych) podlegają ochronie na 
mocy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
Powierzchnia uŜytków zielonych w klasie I – III wynosi 318 ha. 
Znaczne powierzchnie dobrych i bardzo dobrych gleb mogą stanowić podstawę dla rozwoju sadownictwa. 
 
CEL STRATEGICZNY:   
 
Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną. 
 
Zadania  Gminy 
 
L.p. Zadanie Termin 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Efekty 

 
1. 

 
Zapobieganie erozji gleb - tereny lessowe  

2004 - 2015 
 

Gmina 
budŜet 
gminy 

 
Ochrona gleb. 

 
 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 
L.p. Zadanie Termin 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje 
o terenach na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleby lub 
ziemi, z wyszczególnieniem obszarów na 
których obowiązek rekultywacji obciąŜa 
Starostę. 

2004 – 2015 Starosta  
Ocena standardów jakości gleb oraz ich 

ochrona. 

2. Rekultywacja zanieczyszczonych gleb lub 
ziemi, albo niekorzystnego przekształcenia 
naturalnego ukształtowania terenu w 
warunkach, gdy podmiot, który to spowodował 
nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi. 

2004 – 2015 Starosta 
środki własne 
+ inne 

Doprowadzenie jakości gleb i ziemi do 
wymaganych standardów. 

3. Monitoring gleb. 2004 – 2015 IUNG Puławy środki własne Ocena standardów jakości gleb. 
4. Ocena stanu jakości gleb i ziemi dla robót 

ziemnych. 
2004 – 2015 Przedsiębiorcy środki własne Ocena standardów jakości gleb. 

 
IV.6. OCHRONA POWIETRZA 
 

Gmina Waśniów znajduje się w strefie A, o nie przekroczonych poziomach dopuszczalnych stęŜeń 
substancji, do której zaliczony został powiat ostrowiecki. 
Stan jakości powietrza naleŜy uznać za zadawalający, jednak naleŜy dalej dąŜyć do poprawy jakości powietrza                    
i doprowadzić do standardów określonych w polityce ekologicznej państwa. 
Dobra jakość powietrza nie kwalifikuje powiatu do opracowania kosztownego programu ochrony powietrza. 
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CEL STRATEGICZNY: 
 
Utrzymanie jakości powietrza na obecnym poziomie oraz jego poprawa w przyszłości. 
 
Zadania Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Efekty działań i uwagi 

1. Modernizacja kotłowni lokalnych 2004 - 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Poprawa jakości powietrza. 

2. Optymalizacja ruchu drogowego. 2004 - 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Poprawa płynności ruchu drogowego 

3. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. 
2004 – 2015 Gmina 

środki własne 
i inne 

Poprawa warunków ruchu drogowego 

4. Budowa ścieŜek rowerowych. 
2004 - 2015 Gmina 

środki własne 
i inne 

Zapewnienie alternatywnego, 
ekologicznego sposobu transportu 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Kontynuacja zamiany systemu ogrzewania 
węglowego na ogrzewanie „przyjazne 
środowisku” (gazowe, olejowe, 
alternatywne). 
Zamiana wyeksploatowanych, 
nieefektywnych kotłów węglowych na 
kotły energooszczędne i niskoemisyjne; 
Budowa sieci gazowej i przyłączanie do 
niej nowych odbiorców. 

2004 – 2015 
Przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne 

środki własne Poprawa jakości powietrza 

2. Zwiększenie produkcji energii z 
odnawialnych zasobów energetycznych. 2004 - 2015 

Przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne 

środki własne Poprawa jakości powietrza 

3. Monitoring powietrza. 2004 – 2015 
PSSE, WIOŚ, 
przedsiębiorcy 

środki własne, 
budŜet państwa 

Kontrola stanu sanitarnego powietrza  
i moŜliwość szybkiego reagowania  

w przypadku zagroŜenia 

4. Rozwój transportu publicznego 2004 – 2015  
przedsiębiorcy środki własne Ograniczenie emisji spalin. 

5. Modernizacja urządzeń energetycznych 
oraz źródeł światła 

2004 - 2015 Przedsiębiorcy,  
inwestorzy 
prywatni 

środki własne 
Ograniczenie zuŜycia energii oraz 
poprawa jakości powietrza 

 
IV.7. OCHRONA PRZED HAŁASEM 
 
Na terenie gminy nie wykonano do tej pory pomiarów akustycznych. 
 
CEL STRATEGICZNY: 
 
Zmniejszenie uciąŜliwości hałasu dla mieszkańców gminy i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie  
poziomu hałasu 
 
Zadania  Gminy 
 

L.p. Zadanie 
Termin 
 realizacji Realizatorzy 

Źródło 
finansowania 

Efekty 

   1. 
Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zagadnień hałasu. 

2004 - 2015  Gmina środki własne 
Ograniczenie uciąŜliwości akustycznej. 

   2. 
Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów 
zieleni wzdłuŜ dróg 

2004 - 2015 Gmina środki własne 
Ograniczenie uciąŜliwości akustycznej. 
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Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 
L.p. Zadanie 

Termin 
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 

Stworzenie bazy danych o obiektach 
przemysłowych stwarzających zagroŜenie 

akustyczne dla środowiska 
Stworzenie bazy danych wyników 
pomiarów poziomu hałasu, terenów 

zagroŜonych hałasem, programów działań. 

2004 - 2015 Starosta  
Zbieranie danych na temat natęŜeń 

hałasu. 

2. 
Opracowanie map akustycznych  dla 
obszarów połoŜonych wzdłuŜ dróg. 

2004 – 2005 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
zarządca dróg 
powiatowych, 
WIOŚ 

środki własne 
Dane na temat  stanu akustycznego 

środowiska. 

3. 
Budowa zabezpieczeń przed 

uciąŜliwościami akustycznymi np. osłon, 
ekranów akustycznych. 

2004 -2015 
Zarządy dróg, 
przedsiębiorcy 

środki własne 
Mniejsza uciąŜliwość hałasu 

przemysłowego          i drogowego dla 
ludności. 

4. Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów 
zieleni wzdłuŜ dróg 

2004 - 2015 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
zarządca dróg 
powiatowych. 

środki własne 
Zmniejszenie uciąŜliwości hałasu 
wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych 

5. Monitoring hałasu. 2004 - 2015 WIOŚ środki własne 
Ocena stanu akustycznego 

środowiska. 

 
IV.8. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI 
 

ZagroŜenie ze strony pól elektromagnetycznych związane jest z przebiegiem z linii energetycznych 110  
i 220 kV, promieniowanie sięga od 12 do 37 metrów od osi linii. 
Wojewoda prowadzi aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 
Zasięg oddziaływania bazowych stacji telefonii komórkowej nie dochodzi do powierzchni ziemi i tym samym nie 
stanowi zagroŜenia. 
 
CEL STRATEGICZNY: 

 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
Zadania  Gminy 

L.p. Zadanie 
Termin 
realizacji Realizatorzy 

Źródło 
finansowania 

Efekty 

1. 

Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zagadnień promieniowania 
elektromagnetycznego. 

2004 - 2015 Gmina  
Ograniczenie uciąŜliwości 
elektromagnetycznej. 

 
 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 
L.p. Zadanie 

Termin 
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 

Wykonanie analizy oddziaływania na 
środowisko  występujących  źródeł pól 
elektromagnetycznych, ich wpływu na 

zdrowie  ludzi 

2003 -2009 
Wojewoda 
WIOŚ 

środki własne 
Informacja o wpływie oddziaływania  
pól elektromagnetycznych na zdrowie 

ludzi. 

2. 
Inwentaryzacja źródeł  emisji pól 

elektromagnetycznych i obszarów objętych 
oddziaływaniem tych pól 

2004 WIOŚ środki własne 
Wojewódzka baza danych o źródłach 
emisji pól elektromagnetycznych. 

3. Monitoring pól elektromagnetycznych 2004 - 2015 WIOŚ środki własne 
Ocena oddziaływania pól 
elektromagnetycznych. 

 
IV.9. OCHRONA PRZYRODY 
 
W systemie ochrony przyrody najwaŜniejsze znaczenie ma ochrona istniejących form czyli fragmentu 
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu rz. Kamiennej oraz rezerwatów i 
pomników przyrody. 
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CEL STRATEGICZNY:   
 
Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego. 
 
Zadania Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 
Promocja walorów  przyrodniczych  miasta 

(foldery, ulotki) 
2004 - 2007 Gmina 

środki 
własne 

WyŜsza świadomość mieszkańców  dot. 
piękna otaczającej ich przyrody, lepsze 
warunki do zdrowego wypoczynku. 

2. 

Opracowanie dokumentacji 
ekofizjograficznej dla gminy jako podstawy  

sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

2004 - 2007 Gmina 
środki 
własne 

Pełna diagnoza środowiska przyrodniczego 
w gminach, identyfikacja obszarów, siedlisk, 
gatunków roślin i zwierząt zasługujących na 

ochronę prawną. 

3. 

Ustanowienie uŜytków ekologicznych na 
terenie Lasu Szczytniak koło Nowej Wsi 
oraz przełomu potoku Dobruchna koło 

Grzegorzowic 

2004 - 2015 Gmina  
Ochrona obszarów o wyjątkowej wartości 

przyrodniczej. 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 

Prowadzenie rejestru indywidualnych form 
ochrony przyrody (pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, uŜytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe) 

2004 - 2015 Starosta - 
Informacja o prawnych formach ochrony 

przyrody. 

2. Tworzenie nowych form ochrony przyrody. 2004 - 2015 

Wojewoda, 
Wojewódzki 
Konserwator 
Przyrody, Rada 

Gminy 

- 
Ochrona obszarów o wyjątkowej wartości 

przyrodniczej. 

3. 

WzmoŜenie kontroli inspekcji ochrony 
środowiska w zakresie przestrzegania prawa 

ekologicznego na terenach cennych 
przyrodniczo. 

2004 – 2015 WIOŚ 
BudŜet 
państwa. 

Dobry stan środowiska przyrodniczego. 

4. 
Realizacja i pielęgnacja zieleni izolacyjno – 
osłonowej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych. 

2004 – 2015 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
zarządca dróg 
powiatowych 

środki 
własne 

Ochrona przed negatywnym działaniem 
szlaków komunikacyjnych. 

5. 
Powiatowy konkurs „Piękna i bezpieczna 

zagroda - Przyjazna Środowisku” 
2004 - 2015 

Świętokrzyska 
Izba Rolnicza 
w Kielcach, 
WODR 

Modliszewice-
Rejon 

Ostrowiec Św. 

środki 
własne 

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

 
IV.10. ENERGIA ODNAWIALNA   
 

Gmina Waśniów posiada moŜliwości rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu  o biomasę (duŜe obszary 
gleb dobrej jakości, moŜliwość budowy plantacji wierzby energetycznej). 
MoŜliwy jest rozwój energetyki dla których źródłem jest wiatr i energia słoneczna.  
Wysokie koszty instalacji pomp ciepła powodują, Ŝe mogą być instalowane w pojedynczych obiektach, szczególnie 
zlokalizowanych na terenach wymagających wysokiej ochrony. 
Wyznaczony jest cel średniookresowy w postaci 7,5 % udziału energii odnawialnej w bilansie zuŜycia energii 
pierwotnej w kraju na rok 2010. 
Dominujący i największy bezwzględny udział w przyroście produkcji energii ze źródeł odnawialnych będzie miało 
energetyczne wykorzystane biomasy (szczególnie systemy ciepłownicze na drewno i odpady drzewne oraz biogaz), 
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jednakŜe największą względną dynamikę wzrostu w perspektywie średniookresowej mają wykazywać : energetyka 
wiatrowa (200-krotny wzrost) i słoneczna (100-krotny wzrost). 
W zakresie promowania rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej, cele ilościowe na lata 2005 i 2006 
ustalone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2000 r.                 
- wynoszą one 3,1 % w roku 2005, 3,6% w roku 2006 i tak dalej, aŜ do 7,5% w 2010 r.  
 
CEL STRATEGICZNY: 
 
Wzrost udziału energii odnawialnej. 
 
Zadania Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Efekty działań i uwagi 

1 Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
moŜliwych do lokalizacji elektrowni 
wodnych, wiatrowych i innych obiektów 
źródeł odnawialnej energii 

2004 - 2015 Gmina środki własne 
Stworzenie moŜliwości rozwoju 
odnawialnych źródeł energii.  

2 Promowanie wśród mieszkańców gmin 
działań zmierzających do produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych, głównie 
kolektorów słonecznych, palenisk 
wykorzystujących drewno opałowe i słomę,  
siłowni wiatrowych, uprawy wierzby 
energetycznej. 

2004 – 2015 Gmina środki własne Zmniejszenie emisji SO2,NO2, CO2. 

3 Pomoc w finansowaniu odnawialnych 
źródeł energii. 2004 - 2015 Gmina środki własne 

Wprowadzanie technologii związanych 
z wykorzystywaniem odnawialnych 
źródeł energii. 

 
Zadania koordynowane Gminy i innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1 
Wykorzystanie biomasy jako źródła 

energii. 
2004 - 2015 

Przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne, 

środki własne 
inwestora 

Ograniczenie emisji SO2,NO2, CO2 
emitowanego do środowiska. 

2 
Budowa elektrowni wiatrowych oraz 
montaŜ kolektorów słonecznych i pomp 

wodnych. 

 

2004 - 2015 
Przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne 

środki własne 
Ograniczenie emisji SO2,NO2, CO2 
emitowanego do środowiska. 

 
IV.11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Jednym z istotnych elementów "programu ochrony środowiska" jest stworzenie w społeczności lokalnej 
odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. 
WaŜną rolę odegrają podstawowe czynniki tj. : 

- rozwój edukacji ekologicznej w szkołach 
- włączenie samorządów terytorialnych do rozwoju edukacji ekologicznej przez podjęcie dialogu ze 

społeczeństwem 
- umoŜliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku 
- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska  

W procesie rozwijania świadomości ekologicznej niezwykle istotna jest współpraca władz województwa, 
samorządów terytorialnych, funduszy ochrony środowiska, organizacji i instytucji pozarządowych oraz środków 
masowego przekazu ze społeczeństwem, polegająca na sprawnym przepływie informacji oraz wzajemnej 
komunikacji. 
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CEL STRATEGICZNY:  
 
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  
 
Zadania Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. 
Organizacja i rozwój bazy danych o 
środowisku i jego ochronie. 
 

2004 – 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 

Ułatwienie dostępu obywatelom do 
informacji o środowisku i podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa 

2. 
Publikacje o stanie środowiska  i programie 
ochrony środowiska. 

2004 - 2015 
Gmina, 
media 

środki własne 
i inne 

Wzrost wiedzy o stanie środowiska i 
działaniach   na rzecz jego  ochrony 

 

3. 

Organizacja imprez masowych: 

♦ Dzień Ziemi, 

♦ Dzień Ochrony Środowiska, 

♦ Sprzątanie Świata. 

 

2004 - 2015 
Gmina 

środki własne 
i inne 

Wzrost wiedzy ekologicznej 

4. 
Kontynuowanie edukacji ekologicznej                   
w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

2004 - 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Wzrost wiedzy ekologicznej uczniów. 

5. 

Udział gminy w konkursie ekologicznym 
„Przyjaźni środowisku” organizowanym przez 
MOS w kategorii gmina przyjazna 
środowisku. 

2004 - 2015 Gmina - Propagowanie wiedzy ekologicznej. 

6. 
Tworzenie ścieŜek przyrodniczo - 
dydaktycznych 

2004 - 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Wzrost wiedzy ekologicznej młodzieŜy         

i społeczeństwa. 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Szkolenia i konsultacje dla sfery biznesu i 
rolnictwa  z zakresu rozwiązywania 
problemów ekologicznych.  

2004 – 2015 

Gmina, 
Starostwo,  
Wojewoda, 

przedsiębiorstwa 

- Przestrzeganie prawa ochrony środowiska 

2. Powszechna dostępność do wiadomości i 
materiałów o treści ekologicznej, 
(publikacje, broszury, witryny internetowe, 
foldery), rozpowszechnienie tej problematyki 
w mediach. 

2004 – 2015 Gmina , media PFOŚ i GW 
UwraŜliwianie społeczeństwa na sprawy 
środowiska 

3. Udział w konkursie ekologicznym „Przyjaźni 
środowisku” organizowanym przez MOS         
w kategorii firma przyjazna środowisku, 
promotor ekologii, technologia godna 
polecenia, produkt ekologiczny. 

2004 - 2015 Przedsiębiorcy 

- 

Propagowanie wiedzy ekologicznej. 

 
IV.12. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Odpady komunalne z terenu gminy wywoŜone są na składowisko odpadów komunalnych w Janiku, zarządzane 
przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o., której współwłaścicielem jest  gmina Waśniów. 
Aktualnie składowisko jest w trakcie przebudowy zgodnie z decyzjami wydanymi przez: Starostę Ostrowieckiego 
(Decyzja RS.II-7647/26/1/2002 r z 4.11.2002 r ) i Wojewodę Świętokrzyskiego (decyzja ŚR.III.6621-20/03 z dnia 
18.12.2004 r). 
W sąsiedztwie istniejącego składowiska w Janiku planowana jest budowa Rejonowego Zakładu Gospodarki 
Odpadami + sortownia. 
 
Integralną częścią Programu ochrony środowiska gminy Waśniów jest Plan gospodarki odpadami gminy Waśniów, 
w którym szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane z odpadami. 
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CEL STRATEGICZNY:  
 
Ograniczenie odpadowości gospodarki oraz poprawa gospodarki odpadami 
 
Zadania własne Gminy 
 

Lp. Zadanie 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Efekty działań i uwagi 

1. 
Objęcie zbiórką odpadów komunalnych 
wszystkich posesji. 

2004 - 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Poprawa gospodarki odpadami. 

2. 
Poszerzenie procesu selektywnej zbiórki 
odpadów. 

2004 – 2015 Gmina 
środki własne 

i inne 
Ograniczenie ilości odpadów 

przekazywanych na składowisko. 

3. 
Utworzenie gminnego punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych i problemowych. 
 

2004 - 2007 Gmina środki własne 
Poprawa gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi. 

 
Zadania koordynowane Miasta i Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin 
realizacji 

Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 
Efekty działań i uwagi 

1. 
Przebudowa istniejącego składowiska 
w Janiku. 

2004 - 2012 

ZUO „Janik”, gminy 
Ostrowiec 

Świętokrzyski, Kunów, 
Waśniów, Bodzechów, 
Łagów, Wojciechowice 

środki własne 
i inne 

Ograniczenie negatywnego wpływu 
składowiska na środowisko. 

2. 
Budowa Rejonowego Zakładu Gospodarki 
Odpadami + sortownia 

2004 – 2007 

ZUO „Janik”, gminy 
Ostrowiec 

Świętokrzyski, Kunów, 
Waśniów, Bodzechów, 
Łagów, Wojciechowice 

środki własne 
i inne 

Poprawa gospodarki odpadami. 

3. 
WdraŜanie bezodpadowych i mało 
odpadowych technologii produkcji. 
 

2004 - 2015 Przedsiębiorcy środki własne Ograniczenie ilości odpadów. 

4. 
Likwidacja i unieszkodliwianie odpadów 
azbestowych. 

2004 - 2015 
Osoby fizyczne 
i przedsiębiorcy 

środki własne Poprawa jakości środowiska. 

5. 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w 
zakresie gospodarki odpadami, promująca 
minimalizację powstających odpadów, 
selektywną ich zbiórkę oraz 
zagospodarowanie surowców wtórnych. 

2004 – 2015 
Gmina, media, 
przedsiębiorcy 

- Polepszenie gospodarki odpadami. 

 
IV.13. ZRÓWNOWAśONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY 
I ENERGII 
 

Zmniejszające się zasoby kopalin i wód wymuszają ograniczenie wodochłonności, materiałochłonności  
i energochłonności w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu człowieka.  
Podstawowym zadaniem dla zrównowaŜonego rozwoju jest unowocześnianie procesów przemysłowych  
i technologicznych zgodnie z załoŜeniami polityki ekologicznej państwa. 
Podstawowym celem jest uzyskanie 50 % zmniejszenia wodochłonności produkcji w przeliczeniu na PKB i wartość 
sprzedaną w przemyśle w okresie 1990 – 1999. 
W zakładach przemysłowych przekłada się to na jednostkę produkcji lub na jednostkę wartości produkcji.  
Zracjonalizowanie zuŜycia wody powinno objąć wszystkie dziedziny gospodarki poprzez wprowadzenie 
zamkniętych obiegów wody w przemyśle, stosowanie nowoczesnych technologii wodooszczędnych, najlepszych 
dostępnych technik produkcji przemysłowej oraz przedsięwzięcia modernizacyjne ukierunkowane na zmniejszenie 
strat wody w procesie dystrybucji.  
W najbliŜszych latach konieczne będzie odchodzenie od wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe                   
z wyjątkiem przemysłu spoŜywczego i farmaceutycznego.  
Podstawowym celem jest uzyskanie 50 % ograniczenia materiałochłonności produkcji w przeliczeniu na PKB  
w okresie 1990 – 1999. 
Zmniejszenie materiałochłonności prowadzi do obniŜenia wykorzystania zasobów naturalnych i obniŜenia 
zanieczyszczenia środowiska. 
Zakłada się ograniczenie o 25 % energochłonności gospodarki w przeliczeniu na PKB w latach 1990 – 2010. 
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CEL STRATEGICZNY: 
 
Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności. 
 
Zadania Gminy 
 

 Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1. Ograniczenie strat wody w sieci 
wodociągowej 

2004 – 2015 
Gmina środki własne Ograniczenie zuŜycia wody. 

2 Stosowanie energooszczędnych urządzeń i 
systemów gospodarowania energią poprzez 
nadzór w podległych jednostkach. 

2004 - 2015 Gmina 
środki własne i 

inne 
Ograniczenie zuŜycia energii. 

 
Zadania koordynowane Gminy, innych organów i jednostek 
 

Lp. Zadanie 
Termin  
realizacji 

Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Efekty 

1 Modernizacja procesów produkcji w 
zakładach z wykorzystaniem najlepszych 
dostępnych technik (BAT) 

2004 - 2015 Przedsiębiorcy 
środki własne 
 i inne 

Ograniczenie zuŜycia wody, energii 

2 Stosowanie w miarę moŜliwości 
zamkniętych obiegów wody oraz wtórnego 
wykorzystania mniej zanieczyszczonych 
ścieków. 

2004 - 2005 Przedsiębiorcy  
środki własne 
 i inne 

Ograniczenie zuŜycia wody. 

3 Stosowanie surowców przyjaznych 
środowisku i surowców wtórnych.  2004 - 2015 Przedsiębiorcy 

środki własne 
 i inne 

Ograniczenie zuŜycia surowców i 
zmniejszenie ilości odpadów. 

 
IV.14. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 
 
Wskaźniki skuteczności polityki, oceny i raporty 
 

System statystyki publicznej i państwowego monitoringu środowiska oraz pozostałe mechanizmy nadzoru  
i kontroli powinny być tak zmodyfikowane, aby z wykonania programu ochrony środowiska moŜna było sporządzić 
co 2 lata raporty. 
Z wykonania programu ochrony środowiska Wójt Gminy Waśniów co 2 lata będzie sporządzał raporty, które będą 
przedstawiane Radzie Gminy. 
 
Do szczególnie waŜnych mierników realizacji polityki ekologicznej państwa naleŜy zaliczyć: 

• stopień zmniejszenia róŜnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub 
koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a naukowo uzasadnionym 
zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym); 

• ilość zuŜywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych 
zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyraŜoną                  
w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną); 

• stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów                        
i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska); 

• techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu                           
w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, 
poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny 
być ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów. 

 
PowyŜsze wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji programu ochrony środowiska 
gminy w dwóch przekrojach: terytorialnym i branŜowym (do zakładu włącznie). 
Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu ochrony środowiska gminy będą 
stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki 
reakcji społeczeństwa, a mianowicie: 
 
a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 
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• zmniejszenie zuŜycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie 
całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce; 

• zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego uŜytkowania dla potrzeb 
innych sektorów produkcji i usług materialnych; 

• coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska; 
 
b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 
 

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód płynących, 
stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości 
wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących            
w Unii Europejskiej; 

• poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza 
zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej 
niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali cięŜkich, trwałych zanieczyszczeń 
organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych); 

• zmniejszenie uciąŜliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów 
przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuŜ tras komunikacyjnych; 

• zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego 
wykorzystania oraz ograniczenie zagroŜeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych; 

• ograniczenie degradacji gleb, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych          
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury; 

• wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy 
drzewnej, a takŜe wzrost poziomu róŜnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu 
zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby; 

• zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a takŜe pomyślne 
reintrodukcje gatunków; 

• zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu 
zharmonizowanego z otaczającą przyrodą; 

 
c) wskaźniki aktywności władz gminy i społeczeństwa: 
 

• spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli; 
• zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych; 
• opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony 

środowiska. 
 
Podstawowym źródłem informacji o stanie środowiska jest państwowy monitoring środowiska, realizujący zadania  
w oparciu o sieci pomiarowe : 

- krajowe, 
- regionalne, 
- lokalne 

 
WyróŜnia się w nim dwa bloki pomiarowe : 

- jakości środowiska 
- emisji 

 
Na monitoring jakości środowiska składają się następujące podsystemy : 

• monitoring jakości powietrza : 
- badania i ocena jakości powietrza prowadzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska i Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna co rok 
- badania chemizmu opadów atmosferycznych oraz depozycji zanieczyszczeń do podłoŜa 

prowadzone są przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska co miesiąc 

• monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych : 
- badania i ocenę jakości wód w rzekach prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska           

i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1 raz na miesiąc 
- badania i ocenę stanu osadów wodnych rzek prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny 1 raz na 

rok 
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• monitoring śródlądowych wód podziemnych : 
- badania i ocenę jakości wód podziemnych prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny                           

i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 1 raz na rok 
• monitoring jakości gleb i ziemi : 

- badania i ocenę jakości gleb prowadzi Instytutu Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa i 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co 5 lat 

- identyfikacja terenów na których zostały przekroczone standardy jakości gleby prowadzona jest 
okresowo przez Starostę na terenach wyznaczonych  w programie ochrony środowiska powiatu 

• monitoring hałasu : 
- badania i ocena stanu klimatu akustycznego prowadzona jest okresowo przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, przez Starostę sporządzającego mapy akustyczne co 5 lat dla 
terenów wyznaczonych w powiatowym programie ochrony środowiska i zarządzający liniami i 
drogami kolejowymi co 5 lat 

• monitoring pól elektromagnetycznych : 
- badania i ocena poziomu pól elektromagnetycznych na obszarach zurbanizowanych prowadzone 

są przez Wojewodę co rok, przy współpracy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
• monitoring lasów : 

- badania i ocena stanu zdrowotnego lasów  prowadzona jest przez Biuro Urządzania Lasów i 
Geodezji Leśnej oraz Instytut Badawczy Leśnictwa raz na rok 

• monitoring przyrody : 
- badania i ocena środowiska przyrodniczego prowadzona jest przez Instytut Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodową Fundację Ochrony Przyrody 
raz na rok 

• zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : 
- badania elementów środowiska wybranych geoekosystemów prowadzone są na stacji bazowej 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na Św. KrzyŜu. 
 
Na monitoring emisji składają się następujące podsystemy : 

• emisja do powietrza – dane zbierane są przez Centrum Inwentaryzacji Emisji 
• emisja do wód – dane zbierane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
• odpady – dane zbierane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opracował „Program monitoringu środowiska 
województwa świętokrzyskiego na lata 2004 – 2005”. 
Wyniki badań jakości środowiska przedstawiane są co roku w „Raporcie o stanie środowiska w województwie 
świętokrzyskim” opracowywanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kielce. 
 
V. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 
 
V.1. INSTRUMENTY PRAWNO – ADMINISTRACYJNE  
 
Do instrumentów prawno – administracyjnych naleŜą : 
 

- polityki i programy ochrony środowiska 
- postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, skutków realizacji planów i programów 
- postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć 
- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia : 

o zintegrowane  
o na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
o na emitowanie hałasu do środowiska 
o na emitowanie pól elektromagnetycznych 
o na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
o na wytwarzanie odpadów 

- przeglądy ekologiczne 
- plany ratowniczo – gaśnicze 
- programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, warunki korzystania z wód Regionu 

Środkowej Wisły 
 
Szczególnym instrumentem prawno – administracyjnym jest planowanie przestrzenne. 
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W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną 
gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez : 

• ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóŜ 
kopalin i racjonalnego gospodarowania gruntami, 

• uwzględnienie obszarów występowania złóŜ kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych 
złóŜ, 

• zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzaniem ścieków, gospodarki odpadami, systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

• uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami  w związku                            
z prowadzeniem gospodarki rolnej 

• zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych 
• uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleb, ziemi, ochrony przed hałasem, 

wibracjami i polami elektromagnetycznymi 
 
Wymagania ochrony środowiska dotyczą równieŜ procesu budowlanego obejmującego projektowanie, realizację                  
i eksploatację inwestycji.  
Dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu, zespołu obiektów lub instalacji wymaga się : 

- wykonania wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków 
technicznych chroniących środowisko 

- zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji 
- uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska 
- dotrzymanie na etapie wymaganym prawem badań wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych 

oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji 
WaŜne zadania dla gminy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi wynikają z 
ustawy o samorządzie gminy. 
 
Do zadań gminy naleŜą : 
 

1. prowadzenie spraw dot. oświetlenia wiejskiego, a w szczególności:  
a. nadzór nad oświetleniem wiejskim i kontrola jego sprawności,  
b. współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie właściwego oświetlenia oraz prawidłowych 

rozliczeń za zuŜytą energię;  
2. konserwacja kanalizacji burzowej i rowów odwadniających,  
3. konserwacja i utrzymanie zdrojów ulicznych,  
4. realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zwierząt,  
5. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:  

a. wydawanie zezwoleń przewidzianych w/w ustawą,  
b. utrzymywanie czystości ulic, placów, gruntów gminnych i urządzeń znajdujących się na tych 

terenach oraz likwidacja dzikich wysypisk,  
c. zimowe utrzymanie dróg,  
d. wyposaŜanie ciągów pieszych w kosze i pojemniki na odpady i nadzorowanie ich opróŜniania,  
e. nadzorowanie selektywnej zbiórki odpadów,  
f. konserwacja i bieŜące utrzymanie urządzeń i terenów przystanków autobusowych,  
g. utrzymywanie szaletów publicznych,  
h. prowadzenie ewidencji zbiorników bezdopływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,  
i. nadzór nad realizacją podłączeń do kanalizacji sanitarnej obiektów mieszkalnych bądź słuŜących 

działalności gospodarczej,  
j. organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy,  

6. wyburzenia budynków na zlecenie zarządcy,  
7. planowanie, przygotowanie, realizacja i nadzorowanie komunalnych remontów i związanych z nimi 

inwestycji uzupełniających w zakresie branŜy elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej i drogowej,  
8. uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. remontów i inwestycji - zakres spraw określonych    

w pkt 6 - 8 nie dotyczy inwestycji i remontów mienia komunalnego, będącego w dyspozycji komunalnych 
osób prawnych,  

9. sprawowanie nadzorów technicznych nad inwestycjami gminnymi i potwierdzenie wykonania zakresu 
rzeczowego i finansowego umowy oraz bieŜące i końcowe rozliczenie zadań, remontów i inwestycji,         
a takŜe prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,  

10. zarządzanie siecią dróg gminnych, a w szczególności:  
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a. bieŜąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników i obiektów mostowych oraz realizacja 
remontów i oznakowania ulic,  

b. ewidencjonowanie ulic i obiektów mostowych,  
c. koordynacja robót w pasie drogowym i korzystania z dróg, badanie ruchu, wprowadzanie 

ograniczeń i objazdów,  
d. wydawanie zezwoleń na: zjazdy z dróg, przejazdy z ładunkiem ponad normatywnym,  
e. pobieranie opłat i naliczanie kar pienięŜnych z tytułu wydawanych zezwoleń,  
f. wydawanie warunków i postanowień na podłączenie do kanalizacji deszczowej,  
g. wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i ustalanie warunków lokalizacji 

inwestycji w pasie drogowym,  
h. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego 

oznakowania dróg,  
i. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie 

prawidłowego oznakowania dróg,  
11. współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w zakresie organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu w gminie;  
12. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, a w szczególności:  

a. profilaktyka weterynaryjna,  
b. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym: - nadzór nad hodowlą 

zwierząt, - wydawanie świadectw miejsca pochodzenia na zwierzęta gospodarskie wprowadzane 
do obrotu handlowego, - współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie ochrony 
roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, - uczestnictwo w zwalczaniu 
skutków klęsk Ŝywiołowych w rolnictwie,  

13. realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, a w szczególności:  
a. kontrolowanie osób fizycznych w zakresie przestrzegania prawa wodnego,  
b. rozstrzyganie sporów i zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stosunków wodnych,  

14. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:  
a. współdziałanie z organami i słuŜbami w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 

Ŝywiołowych i nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska,  
b. wydawanie decyzji związanych z funkcjonowaniem i pracą urządzeń i instalacji,  
c. kontrola osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,  
d. prowadzenie ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska wraz z decyzjami dotyczącymi 

wielkości emisji do powietrza,  
e. prowadzenie pomiarów i badań stanu środowiska, gromadzenie danych o stanie środowiska,  
f. gromadzenie, publikacja i udostępnianie informacji i publikacji o stanie środowiska, skutkach 

naruszeń stanu środowiska, przekazywanie posiadanych informacji o środowisku na potrzeby 
państwowego monitoringu,  

g. współpraca z organizacjami, związkami zawodowymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi 
w zakresie ochrony środowiska,  

h. opracowywanie planów ochrony środowiska i określanie gminnych priorytetów ochrony 
środowiska,  

i. współpraca przy opracowywaniu planów operacyjno-ratowniczych miasta,  
j. uzgadnianie i opiniowanie planów operacyjno-ratowniczych jednostek gospodarczych,  
k. prowadzenie spraw dot. instalacji, w których emisja nie wymaga pozwolenia ekologicznego,  

15. realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach, a w szczególności:  
a. nadzór nad lasami komunalnymi,  
b. zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów komunalnych,  
c. prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu,  
d. opiniowanie wniosków o zalesienie gruntów rolnych,  

16. realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:  
a. opiniowanie projektów prac geologicznych,  
b. wykonanie dokumentacji geologicznych oraz prac geologicznych na potrzeby Urzędu,  
c. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na prowadzenie prac geologicznych oraz 

wydobywanie kopalin,  
17. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,           
a w szczególności:  

a. opracowywanie, wdraŜanie i nadzór nad realizacją gminnego planu gospodarowania odpadami 
komunalnymi,  
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b. kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa przez jednostki wykonujące usługi    
w gospodarce odpadami,  

c. prowadzenie ewidencji wytwórców odpadów, ilości i jakości tych odpadów,  
d. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,  
e. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania       

i transportu odpadów,  
f. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów,  
g. prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na 

ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,  
h. opracowywanie sprawozdań dot. odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie przez Gminę,  

18. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:  
a. przygotowywanie planów urządzenia i sposobu ochrony form przyrody,  
b. sprawowanie ochrony nad róŜnymi formami przyrody,  
c. prowadzenie ewidencji dóbr przyrody i wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy obszarów cennych przyrodniczo,  
d. współdziałanie z organizacjami i organami ochrony przyrody,  
e. działania w celu zachowania ciągłości przyrodniczej Gminy w powiązaniu z przyrodą regionu,  

19. w zakresie inwestycji i zagospodarowania terenów:  
a. opiniowanie dla potrzeb Wydziałów planowanych przedsięwzięć oraz zamierzeń polegających na 

wydzierŜawieniu lub sprzedaŜy nieruchomości stanowiących własność gminy stosownie do 
przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody,  

b. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie naleŜącym do kompetencji zarządcy 
drogi,  

20. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
21. stosowanie prawnie przewidzianych środków w przypadku naruszenia przepisów ustaw: Prawo ochrony 

środowiska i o ochronie przyrody,  
22. rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i przyrody,  
23. opracowywanie raportów i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska,  
24. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska    

i Gospodarki Wodnej,  
25. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,  
26. realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach    

i cmentarzach wojennych:  
a) utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych i miejsc pochówków Ŝołnierzy i utrzymanie 
miejsc pamięci narodowej,  

27. nadzorowanie i kontrolowanie przewozów zbiorowych osób, a w szczególności:  
a. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników, analizowanie i planowanie potrzeb,  
b. kontrola usług przewozowych i przewoźników,  
c. opiniowanie regulaminów przewozowych i systemu taryfowego,  
d. opiniowanie potrzeb budowy przystanków autobusowych,  

28. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
29. prowadzenie w całości spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową w gminie, wynikających z 

ustawy "Prawo wodne",  
30. prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową:  

a. prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego,  
b. nadzorowanie gospodarki gminnym sprzętem OC i przeciwpowodziowym zlokalizowanym   

w zakładach pracy na terenie miasta  
31. prowadzenie całości spraw z realizacją zadań ochrony przeciwpoŜarowej w Urzędzie,  
32. nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej przez placówki 

oświatowe i gminne jednostki organizacyjne.  
 
V.2. MECHANIZMY RYNKOWE DO DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska 
 

Wykorzystanie mechanizmów wolnorynkowych do aktywizacji działań na rzecz ochrony środowiska zamierza 
się uzyskać przez : 
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• równoprawne warunki w dostępie do ograniczonych zasobów oraz do moŜliwości odprowadzania 
zanieczyszczeń przez wszystkie podmioty gospodarcze; 

• zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach mniej obciąŜających środowisko (tzw. zielone miejsca 
pracy); 

• rozwój produkcji towarów i usług, które mniej obciąŜają środowisko, a przez to prowadzą do bardziej 
zrównowaŜonej konsumpcji; 

• ekonomizację ochrony środowiska; 
• rozwój produkcji urządzeń słuŜących ochronie środowiska; 
• rozwój potencjału doradczego słuŜącego zrównowaŜonemu rozwojowi; 
• wzmocnienie i poszerzenie oferty eksportowej polskich podmiotów gospodarczych zajmujących się 

ochroną środowiska, zwłaszcza w eksporcie na rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów 
rozwijających się. 

 
Uzyskanie tych efektów wymaga podejmowania przez Rząd działań bezpośrednich i pośrednich, polegających         
na tworzeniu warunków do zmiany zachowań przez samorządy regionalne i lokalne, podmioty gospodarcze oraz 
gospodarstwa domowe. 
 
Działania będą obejmować : 
 
1. Preferowanie przy zakupach towarów oraz usług przez administrację rządową i samorządową tych 
produktów, które mają proekologiczny charakter, 

2. Zawarcie w kaŜdym przetargu organizowanym przez administrację rządową i samorządową wymogów 
ekologicznych, 

3. Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady   
     „zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnianiem kosztów zewnętrznych, 
4. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: rolnictwie 
ekologicznym, agro- i eko-turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, 
transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku 
produktów lub ich części oraz odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, 

5. Stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń wykorzystywanych                 
w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowaniu odpadów, 

6. Wprowadzenie handlu pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza w zakresie CO2, 
SO2 i NOx. W przygotowaniu jest Krajowy Plan Alokacji Uprawnień do Emisji. 

7. Włączenie instytucji finansowych do wspierania na zasadach rynkowych przedsięwzięć w ochronie 
środowiska i na rzecz rozwoju zrównowaŜonego, 

 
Partnerstwo z biznesem 
 

Do osiągnięcia celów polityki ekologicznej konieczne będzie aktywne włączenie się przedsiębiorstw, które, 
są jednym z głównych uŜytkowników środowiska.  
Przyjmując takie załoŜenia naleŜy z jednej strony udzielać przedsiębiorstwom wszelkiej moŜliwej pomocy  
w spełnianiu zaostrzanych, ekologicznych wymagań obligatoryjnych, zaś z drugiej - tworzyć sprzyjające warunki 
dla podejmowania przez nie działań na rzecz środowiska równieŜ o charakterze dobrowolnym. 
 
Działania będą obejmować : 
 

• udzielanie przedsiębiorstwom materialnej pomocy w spełnianiu zaostrzanych wymagań ekologicznych               
w granicach określonych obowiązującym prawem dostosowanym do wymagań funkcjonujących na 
jednolitym rynku Unii Europejskiej, z wykorzystaniem bezpośrednich i pośrednich subsydiów krajowych 
oraz pomocy finansowej ze strony Unii; 

• stworzenie stałych ciał konsultacyjnych skupiających przedstawicieli administracji ochrony środowiska               
i sfery biznesu (z moŜliwym udziałem przedstawicieli takŜe innych działów administracji publicznej oraz 
związków zawodowych, organizacji ekologicznych i innych zainteresowanych organizacji społecznych),               
z zadaniem prowadzenia bieŜącej dyskusji na temat funkcjonowania istniejących mechanizmów ochrony 
środowiska oraz propozycjami wprowadzenia nowych rozwiązań w tej dziedzinie; 

• szkolenie kadr przedsiębiorstw w zakresie problematyki ochrony środowiska; 
• wsparcie „Ruchu czystszej produkcji” i Programu „Odpowiedzialność i troska”; 
• promocja istniejącego znaku ekologicznego oraz opracowanie kryteriów przyznawania tego znaku dla 

większej liczby grup wyrobów; 
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• stworzenie instytucjonalnych warunków dla praktycznego wdraŜania w Polsce rozporządzenia EMAS 
(przede wszystkim powołanie kompetentnej jednostki odpowiedzialnej za realizację rozporządzenia); 

• wdroŜenie systemu zbywalnych pozwoleń na emisję (w pierwszej kolejności w odniesieniu do emisji 
dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu), w tym przede wszystkim przygotowanie i uchwalenie 
ustawy w sprawie tworzenia rynków uprawnień do emisji zanieczyszczeń środowiska i zasad obrotu takimi 
uprawnieniami. 

 
Kształtowanie postaw konsumentów 
 

Świadome i  przyjazne nastawienie społeczeństwa wobec środowiska moŜe istotnie zmniejszyć skalę 
problemów ekologicznych jakie występują w gospodarce komunalnej, transporcie czy turystyce, ale równieŜ 
ograniczyć lub wręcz wyeliminować, poprzez rynek, najbardziej uciąŜliwe dla środowiska rodzaje działalności, 
produkty lub usługi w gospodarce jako całości, promując jednocześnie rodzaje aktywności i wytwarzane dobra 
bardziej przyjazne środowisku.  
 
Działania będą obejmować : 
 

• wprowadzenie problematyki bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na środowisko przez sferę 
konsumpcji do podstaw programowych kształcenia we wszystkich typach szkół oraz programów szkoleń 
organizowanych przez pracodawców, instytucje publiczne i organizacje społeczne; 

• włączenie prezentacji obejmujących oddziaływanie na środowisko zachowań konsumentów do oferty 
programowej środków przekazu oraz instytucji kultury i wypoczynku, przy moŜliwie szerokim 
zaangaŜowaniu do udziału w takich prezentacjach osób cieszących się wysoką społeczną popularnością               
i autorytetem oraz reprezentujących szanowane i powaŜane instytucje; 

• konsekwentna realizacja obowiązków instytucji publicznych w zakresie udostępniania informacji                           
o środowisku wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy o informacji publicznej; 

• wprowadzenie w odniesieniu do ustalonych kategorii wyrobów powodujących szczególnie istotną, 
jednostkową konsumpcję zasobów środowiska lub emisję zanieczyszczeń w procesie produkcji i/ lub 
eksploatacji, obowiązku umieszczania informacji z tego zakresu na widocznych i czytelnych etykietach 
(ponad formalne obowiązki wynikające z przepisów  o substancjach niebezpiecznych); 

• rozszerzenie listy grup wyrobów, których producenci, dzięki ustaleniu stosownych kryteriów, mogą i będą 
mogli się ubiegać o prawo ich oznaczania znakiem ekologicznym; 

• wspieranie rynkowej konkurencyjności produktów i usług przyjaznych środowisku poprzez uaktywnienie 
ich marketingu i reklamy, a w uzasadnionych przypadkach takŜe ograniczone subsydiowanie ich cen. 

 
Ograniczanie subsydiów szkodliwych dla środowiska 
 

Szkodliwe dla środowiska subsydiowanie nie polega zwykle na jawnym wsparciu ze środków 
publicznych (dotacje z budŜetów publicznych), ale przyjmuje następującą postać: 
 

• subsydia „formalne”, przybierające postać dotacji i preferencyjnych poŜyczek na inwestycje w środki 
trwałe, przyspieszona amortyzacja, zwolnienia i ulgi podatkowe, 

• mechanizmy subsydiowania nieformalnego (przyjmujące postać umarzania zobowiązań podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność uciąŜliwą lub szkodliwą dla środowiska, co umoŜliwia im 
działanie w większym zakresie niŜ to by wynikało z warunków określanych przez rynek), 

• mechanizmy subsydiowania nieformalnego polegające na przyzwoleniu na nieprzestrzeganie 
obowiązujących regulacji ekologicznych oraz niezadowalające wykonywanie zobowiązań związanych     
z szeroko rozumianymi opłatami ekologicznymi, 

• ukryte subsydia (głównie dla gospodarstw domowych) związane z regulowaniem cen, podaŜy i popytu. 
 
Działania będą obejmować : 
 

• identyfikowanie obszarów występowania, form i zakresu róŜnych mechanizmów szkodliwego dla 
środowiska subsydiowania publicznego oraz przygotowanie programu ich stopniowej likwidacji, 
najpóźniej w latach 2007-2010; 

• rozwijanie systemów wsparcia publicznego w postaci preferencji kredytowo – poŜyczkowych i fiskalnych, 
umoŜliwiających rozwój przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych, produktów oraz 
ograniczających ekologicznie negatywne skutki konsumpcji przez gospodarstwa domowe; przygotowanie 
najpóźniej do 2006 roku podstaw prawno-instytucjonalnych takiego wsparcia. 
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Ekologizacja sektora finansowego 
 

W okresie 2003-2006 będą uruchomione liczne i zróŜnicowane działania sprzyjające wzrostowi 
zaangaŜowania komercyjnego prywatnych i publicznych instytucji finansowych na rzecz finansowania celów 
ekologicznych. Wynika to, po pierwsze, z konieczności ograniczania wsparcia publicznego w sferze ochrony 
środowiska. Po drugie, moŜna przyjąć iŜ następować będzie stopniowa poprawa kondycji finansowej 
przedsiębiorstw, a więc zwiększy 
się ich zdolność do finansowania przedsięwzięć proekologicznych w formie zobowiązaniowej (kredyty i poŜyczki).  
Po trzecie, zwiększać się będzie skłonność osób i instytucji prywatnych do przeznaczania środków na szeroko 
rozumianą ochronę środowiska w postaci ekodepozytów, ekologicznych rachunków oszczędnościowych, czy 
tworzenia „zielonych funduszy inwestycyjnych”. 
 
Działania będą obejmować : 
 

• zwiększenie moŜliwości gwarantowania, głównie przez celowe fundusze ekologiczne, kredytów 
proekologicznych udzielanych przez instytucje komercyjne, a zwłaszcza banki, a takŜe obligacji 
komunalnych emitowanych w związku z realizacją priorytetowych celów środowiskowych; 

• zapewnienie naleŜytego poziomu finansowania przedsięwzięć ochronnych przez celowe fundusze 
ekologiczne; 

• zwiększone zaangaŜowanie funduszy ekologicznych w finansowaniu konsorcjalnym ochrony środowiska; 
• zwiększenie moŜliwości wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji funduszy 

ekologicznych do inwestowania kapitałowego w przedsięwzięcia współfinansowane przez komercyjne 
instytucje finansowe; 

• stworzenie zachęt finansowych dla wykorzystywania środków prywatnych na finansowanie przedsięwzięć 
proekologicznych, „zielonych” funduszy inwestycyjnych  

 

Zarządzanie środowiskowe 
 

WaŜnym zagadnieniem jest upowszechnianie w przedsiębiorstwach, na zasadzie dobrowolności, systemów 
zarządzania środowiskowego, spełniających wymagania stosownych, międzynarodowych i krajowych norm. 
 
W Polsce obecnie funkcjonują lub będą wdraŜane systemy zarządzania środowiskowego : 
 

• ISO 14000,  
• EMAS,  
• Ruch Czystszej Produkcji, 
• Odpowiedzialność i Troska,  

 
Aby nadzieje wiązane z zarządzaniem środowiskowym mogły się urzeczywistnić konieczne 
jest pilne podjęcie działań w trzech podstawowych kierunkach: 

• skutecznego promowania wymienionych systemów zarządzania środowiskowego, zwłaszcza wśród małych               
i średnich przedsiębiorstw, co moŜe równieŜ wymagać udzielania tym przedsiębiorstwom, z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej, ewentualnego wsparcia 
finansowego w tym zakresie; 

• zwracania większej uwagi przez podmioty wdraŜające systemy oraz przez jednostki weryfikujące                           
i certyfikujące na spełnianie tych wymagań systemowych, które dotyczą uzyskiwania ciągłej poprawy                    
w zakresie oddziaływania organizacji na środowisko (a nie tylko tych, które odnoszą się do 
zidentyfikowania istotnych problemów środowiskowych, wypracowania i wdroŜenia odpowiednich 
procedur postępowania oraz prowadzenia w ramach systemu wymaganej dokumentacji); 

• stworzenia odpowiednich warunków prawno-instytucjonalnych dla praktycznej realizacji i stosowania                   
w Polsce przepisów rozporządzenia EMAS, które z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej staną się dla 
naszego kraju obowiązujące. 

 
Działania będą obejmować : 
 

• utworzenie (lub powierzenie zadań instytucji juŜ funkcjonującej) Krajowego Centrum Informacji                           
o Systemach Zarządzania Środowiskowego, gromadzącego i udostępniającego dane o aspektach 
formalnoprawnych poszczególnych systemów, akredytowanych jednostkach certyfikujących i 
weryfikujących oraz organizacjach, które wdroŜyły systemy, a takŜe prowadzącego akcje popularyzujące 
systemy zarządzania środowiskowego i przybliŜające potencjalne korzyści związane z ich wdraŜaniem; 
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• wdroŜenie rozwiązań prawno-instytucjonalnych transponujących do prawa krajowego kluczowe przepisy 
rozporządzenia EMAS, w celu umoŜliwienia rejestrowania się polskich przedsiębiorstw zgodnie                         
z wymaganiami tego rozporządzenia w systemie bliźniaczym do funkcjonującego na obszarze Unii 
Europejskiej, jeszcze przed ostateczną akcesją Polski do Unii (w tym w pierwszej kolejności powołanie                     
i  wyznaczenie kompetentnej instytucji publicznej realizującej zadania w zakresie akredytowania osób 
fizycznych i prawnych zajmujących się weryfikowaniem systemów, przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o rejestrację, podejmowania decyzji o rejestracji oraz prowadzenia i publikowania rejestru). 

 
Odpowiedzialność za skutki środowiskowe realizowanych przedsięwzięć 
 
Odpowiedzialność za skutki środowiskowe realizowanych przedsięwzięć ujęta jest w polskim 
prawie ochrony środowiska w formie odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
Odpowiedzialność cywilna za skutki środowiskowe prowadzonych działań sformułowana jest 
w polskim prawie w sposób ramowy. 
 
V.3. MECHANIZMY EKONOMICZNE I SYSTEMY FINANSOWANIA 
 
Mechanizmy ekonomiczne 
 
Korzystanie ze środowiska objęte jest następującymi opłatami : 

• opłaty za korzystanie ze środowiska : 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 
- pobór wód 
- składowanie odpadów 

• administracyjna kara pienięŜna 
• system podatków 
• opłaty produktowe i depozytowe  

 
Przewiduje się wprowadzenie dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń ekologicznych oraz rynków 
zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń. 
 
Działania będą obejmować : 
 

• zwiększenie zakresu stosowania opłat produktowych i depozytów ekologicznych; 
• rozszerzenie zakresu stosowania niektórych opłat za korzystanie ze środowiska na gospodarstwa domowe; 
• zmiana funkcjonowania systemu kar pienięŜnych wymierzanych za naruszanie wymagań ochrony 

środowiska; 
• przygotowanie koncepcji systemu dobrowolnych ubezpieczeń ekologicznych; 
• stworzenie systemu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej od szkód ekologicznych, 

wraz z określeniem rodzajów działalności podlegających tym ubezpieczeniom; 
• tworzenie rynków uprawnień do emisji zanieczyszczeń środowiska i zasad obrotu takimi uprawnieniami; 
• przygotowanie instytucjonalne i logistyczne do uczestnictwa Polski w międzynarodowym handlu emisją 

CO2 
• utworzenie systemu oceny kosztów zewnętrznych niektórych form korzystania ze środowiska; 
• regionalizacja i róŜnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska w stosunku do poszczególnych grup jego 

uŜytkowników; 
• analiza wysokości opłat z punktu widzenia ich funkcji bodźcowej i dochodowej, a takŜe pod kątem ich 

relacji do kosztów zewnętrznych; zmodyfikowanie, w nawiązaniu do wyników analizy, stawek opłat. 
 
V.4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
Finansowanie zadań ochrony środowiska odbywa się ze środków : 

• publicznych  
o budŜet państwa 
o samorządy terytorialne (powiat, gmina) 
o Fundacja Ekofundusz 
o fundusze przedakcesyjne SAPARD, ISPA, PHARE 
o pomoc zagraniczna (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności) 
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o kredyty i poŜyczki udzielane w bankach komercyjnych 
o emisja obligacji 

• prywatnych 
 
Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są fundusze ekologiczne, fundacje i programy 
wspomagające, własne środki inwestorów. Podstawę tego systemu tworzą fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. W Polsce działają: 
 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największa instytucja finansująca 
przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu       ponadregionalnym i ogólnokrajowym w Polsce; 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowuje zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w poszczególnych województwach, 

• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
• Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze 
(opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za 
ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska. 
 
W perspektywie naszego członkostwa w Unii Europejskiej podstawowe znaczenie odgrywały programy i fundusze 
pomocowe przygotowujące Polskę do wykorzystania funduszy strukturalnych. NajwaŜniejsze z nich to: 
 

• ISPA - Fundusz pomocy bezzwrotnej, będący przygotowaniem do funduszy strukturalnych, przeznaczony 
na finansowanie duŜych projektów w zakresie sieci transportowych oraz ochrony środowiska; 

• PROGRAM PHARE – największy z programów przedakcesyjnych, wspierających rozwój regionalny; 

• SAPARD – program przedakcesyjny Unii Europejskiej przeznaczony na rozwój terenów wiejskich. 
 
Zgodnie z zasadami polityki regionalnej Unii Europejskiej, po przystąpieniu danego kraju do Wspólnoty, traci on 
prawo do korzystania ze środków przedakcesyjnych na rzecz pozostałych krajów kandydujących, za to staje się 
beneficjentem wspomnianych juŜ, znacznie większych, Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. 

Rodzaje funduszy strukturalnych: 

� Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
� Europejski Fundusz Społeczny; 
� Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; 
� Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. 

Kolejnym bardzo waŜnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności.  
Z jego środków finansowane są duŜe (o minimalnej wartości 10 mln EUR) projekty infrastrukturalne w zakresie 
ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych. 
Koordynatorem działań w zakresie Funduszu Spójności będzie NFOŚiGW 
 
V.5. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH KIEROWANE SĄ OBOWIĄZKI USTALONE                                   
        W PROGRAMIE 
 

Opracowane w „Programie Ochrony Środowiska cele i wytyczone działania w zakresie ochrony środowiska na 
terenie gminy Waśniów wymagają określenia podmiotów do których adresowane są obowiązki wynikające z 
realizacji tych celów i działań.  Są to grupy podmiotów, których zadaniem jest: 
 
• organizacja i zarządzanie programem, 
• realizacja celów i zadań określonych w programie, 
• nadzór i monitoring realizacji programu. 
 
Ponadto określono równieŜ obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska w celu ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Bardzo istotna rolę w realizacji programu 
odgrywają mieszkańcy miasta. W związku z tym równieŜ do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania. 
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1. Zadania w zakresie organizacji i zarządzania programem realizowane powinny być przez następujące podmioty: 
 
• Wójt 
• Rada Gminy 
• Urząd Gminy  
2. Podmioty, które będą realizować zadania przedstawione w programie :  
 
• Urząd Gminy 
• Lasy Państwowe 
• biura projektowe  
• stowarzyszenia  
• fundacje  
• inwestorzy zewnętrzni  
• przedsiębiorstwa  
 
3. Podmioty nadzorujące i kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu : 
 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim 
• Powiatowy Inspektor Sanitarny 
• Urząd Gminy 
 
4. Podmioty korzystające gospodarczo ze środowiska (podmioty z sektora przemysłowego, usług, rolnictwa)  
 
5. Mieszkańcy gminy Waśniów 
 
VI. LISTA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DLA TERENU GMINY 
 
Lista działań priorytetowych w zakresie : 
 
Gospodarka wodno – ściekowa : 

- budowa sieci kanalizacyjnej  
- budowa oczyszczalni ścieków w Pękosławicach  
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
- budowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami 
- uwzględnienie linii zalewów powodziowych w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego 
- utworzenie stref ochrony ujęć wód podziemnych wg nowych przepisów 
- ograniczenie spływu wód deszczowych 
- prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Kopaliny : 

- ochrona udokumentowanych złóŜ zasobów kopalin przez wprowadzenie ich do planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego 

- kontrola rekultywacji terenów poeksploatacyjnych (przez Starostę) 
 
Ochrona zasobów leśnych : 

- wprowadzenie terenów gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia do planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego 

- wprowadzenie zalesień głównie na obszarach zagroŜonych erozją  
- prowadzenie monitoringu lasów 
- ochrona gruntów leśnych 

 
Ochrona gleb : 

- ochrona gleb i gruntów przed zanieczyszczeniami 
- zapobieganie erozji gleb 
- prowadzenie monitoringu gleb 

 
Ochrona powietrza : 
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- ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
- zamiana systemu ogrzewania węglowego na źródła energii ekologiczne : gaz, olej, biomasa, wprowadzanie 

technologii czystszego spalania węgla 
- zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej 
- prowadzenie monitoringu jakości powietrza 

 
Ochrona przed hałasem : 

- ujęcie zagadnień akustycznych w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
- wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej 
- prowadzenie monitoringu hałasu 

 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi : 

- sporządzenie rejestru terenów zagroŜonych niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
- wprowadzenie do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zagadnień niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego 
- monitoring pól elektromagnetycznych 

 
Ochrona przyrody : 

- ustanowienie uŜytków ekologicznych 
- rozwój terenów zieleni urządzonej i zadrzewień 
- utrzymanie lokalnych korytarzy ekologicznych wzdłuŜ cieków wód powierzchniowych  
- monitoring przyrody 

 
Zasoby odnawialne : 

- moŜliwości wykorzystania biomasy w produkcji energetycznej 
- moŜliwość wykorzystania energii wiatru i energii słonecznej 

 
Edukacja ekologiczna : 

- kontynuacja edukacji ekologicznej w szkołach 
- podnoszenie edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez działania władz gminy i środków masowego 

przekazu 
 
 Gospodarka odpadami : 

- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów 
- przebudowa składowiska odpadów „Janik” 
- budowa Rejonowego Zakładu Gospodarki Odpadami w Janiku 
- zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych i niebezpiecznych 
- rozwój systemu gromadzenia, transportu i składowania odpadów 
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VII. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 
 
 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
GMINY WAŚNIÓW – nakłady w latach 2004 – 2007 
 

Środki finansowe LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE Koszt ogółem  
(w tyś. PLN) środki własne 

(w tyś. PLN) 
środki inne 
(w tyś. PLN) 

1 Edukacja ekologiczna, 
propagowanie działań 
proekologicznych 

− konkursy ekologiczne organizowane w szkołach podstawowych            
i gimnazjum na terenie gminy 

− akcja „Sprzątanie Świata” 
− konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” 

4 
 
4 
8 

4 
 
4 
8 

 

2 Inwestycje w ochronie 
środowiska 

− budowa oczyszczalni ścieków „Waśniów” w miejscowości 
Pękosławice 

− budowa kanalizacji sanitarnej 
− rozbudowa istniejącego wodociągu grupowego „Waśniów”             
i „Kowalkowice” 

2 261 
 

1 800 
2 000 
 
 

593 
 
250 
1 400 
 

1 668 
 

1 550 
600 
 

3 Zalesienia, zadrzewienia, 
tereny zielone 

− zadrzewienia przyrodnicze i pielęgnacja terenów zieleni 
− zalesiania terenów rolnych 15 ha 
 

6 
90 

6  
90 

4 Gospodarka odpadami − selektywna zbiórka odpadów 
− zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych 
− likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 

40 
10 
4 

40 
5 
4 

 
5 

5 Rolnictwo ekologiczne − tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych 10  10 

6 RAZEM NAKŁADY : 6 237 2 314 3 923 
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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
GMINY WAŚNIÓW – nakłady w latach 2008 – 2011 
 

Środki finansowe LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE Koszt ogółem  
(w tyś. PLN) środki własne 

(w tyś. PLN) 
środki inne 
(w tyś. PLN) 

1 Edukacja ekologiczna, 
propagowanie działań 
proekologicznych 

− konkursy ekologiczne organizowane w szkołach 
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy 

− akcja „Sprzątanie Świata” 
− konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna 
Środowisku” 

5 
 
4 
9 

5 
 
4 
9 

 

2 Inwestycje w ochronie 
środowiska 

− budowa kanalizacji sanitarnej 
− rozbudowa istniejącego wodociągu grupowego „Waśniów” i 
„Kowalkowice” 

4 000 
2 000 

1 000 
500 

3 000 
1 500 

3 Zalesienia, zadrzewienia, 
tereny zielone 

− zadrzewienia przyrodnicze i pielęgnacja terenów zieleni 
− zalesiania terenów rolnych 5 ha 
 

6 
40 

6  
40 

4 Gospodarka odpadami − selektywna zbiórka odpadów 
− zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych 
− likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 

60 
10 
4 

60 
5 
4 

 
5 

5 Rolnictwo ekologiczne − tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych 20  20 

6 RAZEM NAKŁADY : 6 158 1 593 4 565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA GEOLOGICZNA JOANNA LASAK KIELCE 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
GMINY WAŚNIÓW – nakłady w latach 2012 – 2015 
 

Środki finansowe LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE Koszt ogółem  
(w tyś. PLN) środki własne 

(w tyś. PLN) 
środki inne 
(w tyś. PLN) 

1 Edukacja ekologiczna, 
propagowanie działań 
proekologicznych 

− konkursy ekologiczne organizowane w szkołach podstawowych            
i gimnazjum na terenie gminy 

− akcja „Sprzątanie Świata” 
− konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” 

6 
 
4 
10 

6 
 
4 
10 

 

2 Inwestycje w ochronie 
środowiska 

− budowa sieci kanalizacyjnej w terenach o zwartej zabudowie oraz 
budowa lokalnych oczyszczalni ścieków 

 

10 000 2 500 7 500 

3 Zalesienia, 
zadrzewienia, tereny 
zielone 

− zadrzewienia przyrodnicze i pielęgnacja terenów zieleni 
− zalesiania terenów rolnych 10 ha 
 

8 
100 

8  
100 

4 Gospodarka odpadami − selektywna zbiórka odpadów 
− likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 

60 
4 

60 
4 

 

5 Rolnictwo 
ekologiczne 

− tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych 40  40 

6 RAZEM NAKŁADY : 10 232 2 592 7 640 
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              Janowice – widok na Pasmo Jeleniowskie 
 

 
      Grzegorzowice – wąwóz lessowy 
 

 
              Grzegorzowice – Kościół - rotunda romańska 
 
  
 
 
 


