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Wykaz skrótów 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCWP – jednolite części wód podziemnych 

UE – Unia Europejska 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

c.o. – centralne ogrzewanie 

c.w.u. – ciepła woda użytkowa 

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

AKPOŚK – Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

ŚOR – Środki Ochrony Roślin 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

MEW – Małe Elektrownie Wodne 

WE – Wspólnoty Europejskie 

u.p.o.ś – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

PM – pył zawieszony 

BAT – Najlepsza dostępna technika  

RP – Rzeczpospolita Polska 

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 

PEM – Promieniowanie Elektromagnetyczne 
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1. Wstęp 

1.1 Cel opracowania Programu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026, który porusza zagadnienia związane  

z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska na terenie Gminy.  

Zgodnie z art. 17 ust 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2018 poz. 799 z późn. zm.), organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska zobligowany jest do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. 

Niniejszy dokument zawiera cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 

proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Program Ochrony Środowiska definiuje cele i zadania dla najbliższych 8 lat (2019-2026), 

zawiera monitoring realizacji Programu oraz prognozuje nakłady finansowe potrzebne na 

wdrożenie zakładanych działań. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 

2026 spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 

dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska” z dnia 2 września 2015 r. 

1.2 Podstawa wykonania pracy 

Niniejszy dokument wykonany został na podstawie umowy z dnia 02.01.2019 r., której 

przedmiotem jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 2026, zawartej pomiędzy Gminą Złota z siedzibą ul. 

Sienkiewicza 79, 28-425 Złota a firmą WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska, 87-

704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a. 

1.3 Metodyka opracowania programu 

Projekt przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. 

zm.), podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu, czyli Zarząd Powiatu 

Pińczowskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że Wójt Gminy Złota, zgodnie z art. 17 ust. 

4, zapewnia możliwość konsultacji społecznych, na zasadach i w trybie określonym  

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 

Programu Ochrony Środowiska. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
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Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po 

zaopiniowaniu, Program, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, uchwala Rada Gminy. Ustawa wprowadza również obowiązek 

sporządzania co 2 lata raportu z wykonania Programu i przedstawienia go Radzie Gminy. 

Następnie raport przekazywany jest przez organ wykonawczy gminy do organu 

wykonawczego powiatu. 

W sporządzanym dokumencie uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę realizacji Programu stanowią 

następujące akty prawne: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799  

z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. 

zm.); 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  

U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701); 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadach 

opakowaniowych (Dz.U. 2019 poz. 542); 

 ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018 poz. 

1932); 

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. 2017 poz. 2119); 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018 poz. 1259); 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 

1161); 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 poz. 1945 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.); 
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 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 poz. 2126  

z późn. zm.). 

W trakcie prac nad Programem: 

 konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji 

niezbędnych do opracowania Programu; 

 dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych 

szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowań 

zewnętrznych dla opracowywanego programu; 

 dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych Gminy w celu zachowania 

spójności priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań 

ujętych we wszystkich dokumentach strategicznych; 

 określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Złota i na ich 

podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające  

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz 

obowiązującymi dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

 opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych działań 

ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony 

środowiska, możliwości finansowe Gminy oraz dostępne źródła finansowania; 

 uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania Programu. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do 

roku 2026 uwzględniono następujące, zasadnicze części: 

 charakterystykę Gminy, uwzględniającą dane demograficzne, gospodarcze oraz o stanie 

infrastruktury i środowiska; 

 uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne realizacji Programu Ochrony Środowiska na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym; 

 analizę jakości środowiska na terenie Gminy Złota wraz z planowanymi działaniami 

ekologicznymi; 

 obszary interwencji, kierunki interwencji, cele oraz zadania dla Gminy Złota wraz  

z harmonogramem ich realizacji; 

 propozycje systemu wdrażania i monitorowania Programu. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odnosi się do dokumentów wyższego 

szczebla, tj. do Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 

2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 oraz Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

Wdrożenie założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota przyczyni się do 
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poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz wzrostu atrakcyjności Gminy zarówno pod 

względem osiedleńczym, jak i inwestycyjnym. 

1.4 Efekty realizacji dotychczasowego programu 

Poprzednio obowiązującym Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Złota był: Program 

ochrony środowiska dla Gminy Złota na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

przyjęty uchwałą nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 r. Realizacja 

zadań w zakresie ochrony środowiska była systematycznie prowadzona zgodnie  

z możliwościami finansowymi Gminy Złota. W okresie obowiązywania poprzedniego 

Programu realizowane były zadania w zakresie:  

 ograniczania emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym oraz zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, m.in. poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach 

należących do osób fizycznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej; 

 zarządzania zasobami wodnymi oraz ochrony jakości zasobów wodnych, w tym bieżące 

remonty sieci wodno-kanalizacyjnej; 

 ochrony przeciwpowodziowej; 

 ochrony powierzchni ziemi i jakości gleb; 

 ochrony zasobów surowców mineralnych; 

 ochrony przed hałasem komunikacyjnym oraz przemysłowym, m.in. poprzez przebudowę 

nawierzchni i utwardzenie dróg; 

 ochrony walorów przyrodniczych, w tym ochrony i rozwoju systemu obszarów 

chronionych oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, a także ochrony lasów; 

 ochrony przed polami elektromagnetycznymi; 

 gospodarki odpadami; 

 edukacji ekologicznej; 

 przeciwdziałania poważnym awariom. 

2. Spójność z dokumentami strategicznymi 
i programowymi 

STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU „EUROPA 2020” 

Strategia została przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. Dokument wskazuje 

trzy priorytety, których realizacja odbywa się na szczeblu unijnym oraz krajowym: 

1. Wzrost inteligentny (wiedza, innowacja, edukacja, społeczeństwo cyfrowe). 
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2. Wzrost zrównoważony (efektywne wykorzystywanie zasobów w produkcji przy 

jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności). 

3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji). 

W dokumencie zostały określone projekty przewodnie tzw. inicjatywy flagowe oraz zostało 

wskazanych 10 Zintegrowanych Wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia państw 

członkowskich. W związku z powyższym cele krajowe, które uwzględniono również na 

szczeblu gminnym, w znacznym stopniu wpisują się we wskazane w Strategii „Europa 2020” 

cele.  

PAKIET ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNY DO 2020 R. 

Pakiet został przyjęty przez Parlament Europejski 17 grudnia 2008 roku w celu ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Dokument zawiera szereg 

rozwiązań legislacyjnych. Głównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 

2020 r. o 20% w stosunku do roku 1990 oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, a także wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. 

Należy podkreślić, że dokumenty na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim uwzględniają 

szereg zobowiązań międzynarodowych związanych z wdrażaniem Dyrektyw UE, a także są 

spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi. W związku z tym, dokumenty 

szczebla lokalnego, takie jak programy ochrony środowiska dla gmin są zgodne  

ze wskazanymi dokumentami wyższego rzędu. 

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 

Dokument przyjęty został Uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.  

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 i stanowi kontynuację 

wcześniejszych planów gospodarki odpadami (aktualizacja Kpgo 2014). Dokument 

o charakterze strategicznym wyznacza kierunki działań niezbędnych dla zapewnienia 

zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju na najbliższe lata (cele i kierunki działań na lata 

2016-2022 oraz perspektywicznie do 2030 roku).  

Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki  

o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami Kpgo, należy przede wszystkim zapewnić 

realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania  

z odpadami, a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do 

selektywnego zbierania odpadów u źródła tak, aby zapewnić ich efektywny recykling  

i osiągnąć założone cele. Znaczna część dokumentu poświęcona jest gospodarce odpadami 

komunalnymi, która bezpośrednio dotyczy działalności jednostek samorządu terytorialnego 
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szczebla gminnego. Efektem wdrożenia Kpgo 2022 będzie zapewnienie racjonalnej 

gospodarki odpadami i ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. 

Cele wskazane w dokumencie to między innymi: 

1) ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów); 

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

3) dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów; 

4) osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych; zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego 

sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów; 

5) osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających  

z produktów, między innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów 

odpadowych; 

6) dokończenie likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane ŚOR i inne odpady 

niebezpieczne; 

7) zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. 

Dla osiągnięcia założonych celów określone zostały kierunki działań dotyczące m.in. 

edukacji ekologicznej, rozwoju selektywnego zbierania odpadów, a także wskazano działania 

takie, jak prowadzenie kontroli przez inspekcję ochrony środowiska, prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej  

w zakresie gospodarki odpadami, wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia 

produktów. 

Uwarunkowania płynące z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 zostały 

uwzględnione w przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota.  

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009 – 2032 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 został przyjęty Uchwałą Nr 

39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Dokument określa zadania niezbędne do 

oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych  

i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.   

W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 utrzymane zostają 

następujące cele:  

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;  
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2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu; 

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Realizacja Programu zakłada współpracę poprzez wykonywanie zadań wzajemnie się 

uzupełniających na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym  

i gminnym). Te zadania będą finansowane zarówno ze środków publicznych, jak 

i prywatnych.  

Program przewiduje zgrupowanie zadań w pięciu blokach tematycznych:  

1) Zadania legislacyjne;  

2) Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci 

i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 

opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii 

unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych  

i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich;   

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów 

nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, 

terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk 

odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien 

azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe 

opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania 

terenów z azbestu na wszystkich szczeblach;  

4) Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji 

Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest;  

5) Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 

Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.   

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest zgodny z Programem Oczyszczania 

Kraju na lata 2009 – 2032. Przedmiotowy dokument w jednym z planowanych do realizacji 

obszarów interwencji zakłada inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz działania  

z zakresu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.  

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

AKPOŚK 2017 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich 

wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Celem Programu, 

przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie 
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oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich 

niekorzystnymi skutkami. 

Zakres rzeczowy planowanych przez aglomerację inwestycji obejmuje:   

 budowę nowych sieci kanalizacyjnych,  

 modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych,  

 budowę oczyszczalni ścieków komunalnych,  

 modernizację oczyszczalni,  

 rozbudowę oczyszczalni,  

 rozbudowę i modernizację oczyszczalni,  

 modernizację części osadowej w oczyszczalniach,  

 likwidację  oczyszczalni. 

Gmina Złota nie należy do żadnej aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. Prowadzone i planowane remonty infrastruktury kanalizacyjnej na 

terenie Gminy mają na celu ochronę środowiska przyrodniczego w zakresie oczyszczania 

ścieków, ich zrzutów oraz skutków jakie wywierają na otoczenie, przez co założenia 

Programu wypełniają cele wyznaczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych.  

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO – PERSPEKTYWA DO 2020 R. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) została przyjęta uchwałą nr 58 

Rady Ministrów z 15 kwietnia 2014 r. i obejmuje dwa niezwykle istotne obszary: energetykę  

i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać 

podjęte w perspektywie do 2020 r. Celem dokumentu jest ułatwianie „zielonego” 

(sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce przez zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii,  

a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” wzrost. 
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Rysunek 1. Obszary synergii w BEiŚ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa 
do 2020 r. 

Mimo że obszary energetyki i środowiska mają szereg punktów stycznych, to część 

zagadnień jest charakterystyczna tylko dla jednego z nich. Podstawowe zadanie Strategii 

BEiŚ polega na zintegrowaniu polityki środowiskowej z polityką energetyczną tam, gdzie 

aspekty te przenikają się w dostrzegalny sposób, jak również wytyczenie kierunków, w jakich 

powinna rozwijać się branża energetyczna oraz wskazanie priorytetów w ochronie 

środowiska. 

Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 

pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.  

Cel główny BEiŚ realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe i kierunki 

interwencji: 

Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

1.1 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin  

1.2 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody 

1.3 Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

leśna 

1.4 Uporządkowanie zarządzania przestrzenią   

Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię 

2.1 Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii 
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2.2 Poprawa efektywności energetycznej 

2.3 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych  

2.4 Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do 

wprowadzenia energetyki jądrowej  

2.5 Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy   

2.6 Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii  

2.7 Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich  

Cel 3: Poprawa stanu środowiska  

3.1 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  

3.2 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne  

3.3 Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki 

3.4 Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych  

3.5 Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy  

Cele zawarte w BEiŚ są spójne z celami zawartymi w Programie Ochrony Środowiska dla 

Gminy Złota. Niniejszy Program uwzględnia dobro środowiska przyrodniczego przy 

jednoczesnym rozwoju gospodarczym Gminy. 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. POLSKA 2030. TRZECIA FALA 

NOWOCZESNOŚCI 

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121). 

Strategia określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 

zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego 

na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki wyznaczone zostały następujące cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie 

warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji.  

Cel strategiczny 2. Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu 

koniunkturalnym. 

Cel strategiczny 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności i nauki. 

Cel strategiczny 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki. 

Cel strategiczny 5. Stworzenie Polski Cyfrowej. 
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Cel strategiczny 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie 

„workfare state”. 

Cel strategiczny 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa 

stanu środowiska. 

W ramach celu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska” w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, kierunkiem 

interwencji jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska. Przedmiotowy Program Ochrony 

Środowiska wpisuje się zatem w cel strategiczny 7 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, 

gdyż przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Złota. 

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 

2030 R.) 

Strategia została przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.). Głównym celem Strategii jest: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 

W dokumencie określono następujące cele szczegółowe: 

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

i doskonałość organizacyjną 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu 

Cele zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wpisują się w cele  

i kierunki działań zawarte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.), a w szczególności w Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo  

i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, kierunek 

interwencji - zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie 

planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej 

partycypacji społecznej, a także Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy  

i terytorialnie zrównoważony, kierunki interwencji - aktywne gospodarczo i przyjazne 

mieszkańcom miasta, rozwój obszarów wiejskich i wzmocnienie sprawności administracyjnej 

samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju. 
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STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU 

DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 (SPA 2020) 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 29 października 2013 r. Głównym celem  

Planu „jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu”. W dokumencie 

wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku  

w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, 

rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo  

i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 

wybrzeża.  

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście 

zmian klimatu 

 Działanie priorytetowe: Przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony 

lub planów zadań ochronnych w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian 

warunków klimatycznych. 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Cele, kierunki działań i działania priorytetowe zawarte w Strategicznym Planie Adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030 są spójne i wpisują się w cele i założenia zawarte w Programie Ochrony Środowiska 

dla Gminy Złota. Przede wszystkim, przedmiotowy dokument przyczynia się do realizacji 

Celu 1 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska,  

a w szczególności jest spójny z kierunkiem działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej  

i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu. Działaniem priorytetowym jest 

przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony lub planów zadań ochronnych 

w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian warunków klimatycznych. 

STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI „DYNAMICZNA POLSKA 2020” 

Dokument stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. 

Wyznaczona w ww. Strategii wizja brzmi: Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca 

nowe miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu i kooperacji uczestników życia 
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gospodarczego, stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej efektywności wykorzystania 

zasobów, która zapewni wzrost standardów życia społeczeństwa oraz konkurencyjność 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej do 2020 r. 

Celem głównym jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na 

wiedzy i współpracy. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki; 

2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy; 

3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców; 

4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest spójny ze Strategią innowacyjności  

i efektywności gospodarki. Wpływa na realizację celów szczegółowych z zakresu 

dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 

gospodarki oraz wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, czym 

przyczynia się do osiągnięcia celu głównego Strategii oraz założonej wizji.  

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (Z PESPEKTYWĄ DO 2030 ROKU) 

Strategia została przyjęta przesz Radę Ministrów uchwałą nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r.  

Misją wyznaczoną w dokumencie jest: tworzenie w Polsce, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, optymalnych warunków dla przewozu osób i rzeczy, 

sprzyjających podniesieniu konkurencyjności gospodarczej kraju i poprawie jakości życia 

obywateli. 

Cele Strategii Rozwoju Transportu zostały wyznaczone w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę aktualnego stanu. Główny cel to: zwiększenie dostępności transportowej, oraz 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez 

tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego  

w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

Cel główny realizowany będzie przez dwa cele strategiczne: 

1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego; 

2. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju 

efektywnych systemów przewozowych; 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest zgodny ze Strategią Rozwoju Transportu 

do 2020 roku. Cześć zaplanowanych zdań w Programie wpływa na realizację wyznaczonego 

celu strategicznego 1 i jego celów szczegółowych: 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci 
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infrastruktury transportowej oraz 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko.  

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA NA LATA 2012-2020 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 została 

przyjęta uchwałą nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Wizja obszarów wiejskich brzmi następująco: Obszary wiejskie w 2020 r. będą atrakcyjnym 

miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub 

pozarolniczej, które w sposób komplementarny przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. 

Tereny te będą dostarczały dóbr publicznych i rynkowych z zachowaniem unikalnych 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy 

obszarów wiejskich będą posiadać szeroki dostęp do wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, 

ochrony zdrowia, dóbr kultury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej 

infrastruktury technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikalny charakter dzięki 

zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa.  

Celem ogólnym jest: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne 

wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego 

rozwoju kraju.  

W strategii wyznaczono również cele szczegółowe: 

1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich.  

2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej  

3. Bezpieczeństwo żywnościowe  

4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno‐spożywczego  

5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wpisuje się w cele szczegółowe 2, 3 i 5. 

Zgodnie z tym, dokument jest spójny ze Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa  

i rybactwa na lata 2012-2020. 

STRATEGIA „SPRAWNE PAŃSTWO 2020” 

Głównym celem strategii jest zwiększenie skuteczności i efektywności Państwa otwartego na 

współprace z obywatelami. Osiągniecie tego celu realizowane będzie poprzez 7 celów  

szczegółowych i wyznaczonych kierunków interwencji. 
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Cele szczegółowe: 

1. Otwarty rząd; 

2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa; 

3. Skuteczne zarządzenie i koordynacja działań rozwojowych; 

4. Dobre prawo; 

5. Efektywne świadczenie usług publicznych; 

6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura; 

7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Program Ochrony Środowiska jest spójny ze Strategią Sprawne Państwo 2020, gdyż wpisuje 

się pośrednio w realizację założeń celów: 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań 

rozwojowych, 5. Efektywne świadczenie usług publicznych,  7. Zapewnienie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

2022  

Głównym celem Strategii jest wzmocnienie efektywności i spójności systemu 

bezpieczeństwa. Będzie on realizowany poprzez cele operacyjne, do których należą: 

1. Kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze 

regionalnym i globalnym; 

2. Umocnienie zdolności państwa do obrony; 

3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa; 

5. Tworzenie warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Na bezpieczeństwo ma wpływ degradacja środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, 

rosnące zapotrzebowanie na energię itp. Program Ochrony Środowiska reguluje prowadzoną 

politykę ochrony środowiska na danym terenie, wspierając zadania mające na celu ochronę 

i poprawę jego stanu. Program Ochrony Środowiska wpisuje się w realizację celu nr 3 

Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz cel 4. Zwiększenie 

integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa.  

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010–2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE 

Celem strategicznym polityki regionalnej do 2020 roku, jest efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów 

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Powyższy cel realizowany jest poprzez trzy cele szczegółowe polityki regionalnej: 
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1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów; 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałania procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych; 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Założenia Programu są spójne z założeniami celu 1. Wspomaganie wzrostu 

konkurencyjności regionów oraz celu 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych w zakresie działań dotyczących środowiska. 

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 2020 

Strategia opiera się na rozwijaniu kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób 

oraz ich pełnego uczestnictwa  w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na 

wszystkich etapach życia.  

W dokumencie wyznaczono 5 celów szczegółowych: 

1. Wzrost zatrudnienia; 

2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych; 

3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywność systemu opieki zdrowotnej; 

5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli. 

Program wpisuje się w realizację celu szczegółowego 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz 

efektywności systemu opieki zdrowotnej. W jego ramach planowane jest kształtowanie 

zdrowego stylu życia poprzez m.in. edukację prośrodowiskową. 

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2020 

Sformułowana misja w Strategii wskazuje rozwijanie kapitału społecznego. Brzmi ona 

następująco: Tworzenie, utrzymywanie i doskonalenie warunków rozwoju kapitału 

społecznego w Polsce przez wspieranie działań na rzecz aktywności i kreatywności 

obywateli oraz ich współpracy dla dobra wspólnego. 

Wobec powyższego celem głównym w Strategii jest: Wzmocnienie udziału kapitału 

społecznego w rozwoju społeczno – gospodarczym Polski. 

Cel ten realizowany jest przez cztery cele szczegółowe, do których należą; 

Cel. 1 Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; 

Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne. 
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Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy. 

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 

Założenia Programu Ochrony Środowiska wpisują się w realizację celu szczegółowego 4. 

Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego i planowane w jego 

ramach działania  zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

krajobrazu. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą  

nr 202/2009.  W ramach wskazanego dokumentu przewidziano: 

 w zakresie poprawy efektywności energetycznej: 

 dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną; 

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu  

UE-15; 

 w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego; 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako 

uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców  

z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych; 

 budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających 

utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych; 

 zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 

środowisku technologii; 

 w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej: 

 przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom 

warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych  

na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej 

kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, 

budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych; 

 w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

22 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej  

do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych; 

 osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji; 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw 

tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną  

i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną; 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach; 

 w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków: 

 zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez  

to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen; 

 w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego; 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

 ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych  

i podziemnych; 

 minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich  

w gospodarce; 

 zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

Wobec powyższego Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest zgodny  

z Polityką energetyczną Polski do 2030, gdyż przyczynia się do realizacji zaplanowanych 

w nim kierunków działań. 

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 

Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza na 

terenie całej Polski, w szczególności obszarach o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń 

powietrza oraz obszarów, na których występują duże skupiska ludności. Celem głównym jest 

poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich 
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zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym 

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wpłynie na poprawę jakości 

powietrza, a co za tym idzie poprawę jakości życia mieszkańców. Dokument jest więc spójny 

z Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020 i wypełnia jego założenia. 

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW 

Celem Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów jest zaprzestanie relacji 

pomiędzy wzrostem gospodarczym a produkcją odpadów, które oddziałują na środowisko. 

Kwestie związane z przeciwdziałaniem powstawania odpadów zawarte w dokumencie są 

mocno powiązane ze zrealizowaniem najważniejszej Strategii rozwojowej Unii Europejskiej – 

Europa 2020.  

Głównym celem jest postęp stabilnej gospodarki opartej na skuteczniejszym zastosowaniu 

zasobów, respektowaniu środowiska i zdobyciu większej konkurencyjności za pomocą 

użycia technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce oraz energię a także takiej, która 

pozwoli zużytkować surówce wtórne i odnawialne źródła energii. 

Pozostałe cele: 

 Rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, 

poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu 

technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz umożliwiającej 

wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii, 

 Budowa świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą na propagowaniu działań o charakterze 

niematerialnym np. propagowanie inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, 

rozpowszechnianie kultury, turystyki zamiast dóbr materialnych, ograniczenia zbędnej 

konsumpcji, uczenia podejmowania świadomych wyborów i wsparciu dobrych praktyk 

oraz inicjatyw społecznych, 

 Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest zgodny z Krajowym Programem 

Zapobiegania Powstawania Odpadów, ponieważ cele podanych dokumentów pokrywają się. 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (POIIŚ) 

Główny cel POIiŚ to: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów  

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnie i społecznej. Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest zgodny z osiami priorytetowymi Programu 

Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska: 
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 Oś I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

 Oś II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

 Oś IV-Infrastruktura drogowa dla miast. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota oraz Programu Operacyjnego Infrastruktury  

i Środowiska są ze sobą zgodne, ponieważ przyczyniają się do ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

PROGRAM OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2015-2020 

Głównym celem Programu jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze 

powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. 

Cele strategiczne: 

 Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw 

społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności 

biologicznej 

 Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz 

różnorodności biologicznej 

 Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie populacji zagrożonych gatunków  

i siedlisk 

 Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi 

 Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich usług 

 Cel strategiczny F: Ograniczenie presji gatunków inwazyjnych i konfliktowych 

 Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych 

 Cel strategiczny H: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rozwój współpracy 

międzynarodowej 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota pokrywa się z Programem Ochrony  

i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej oraz Planem Działań na lata 

2015-2020. 

PROGRAM WODNO –ŚRODOWISKOWY KRAJU 

Program zmierza do poprawy i utrzymania stabilnego stanu wód w określonych obszarach 

dorzeczy poprzez wyznaczone w dokumencie cele. 

Cele Programu: 

 Niepogarszanie stanu części wód 
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 Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, 

 Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polski prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych 

na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 

wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie). 

 Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota pokrywa się z założeniami Programu Wodno-

Środowiskowego Kraju 

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZA WISŁY 

Obszar dorzecza Wisły jest największym obszarem dorzecza w granicach Polski. Zajmuje 

wschodnią część kraju, jego powierzchnia wynosi 183 tys. km2 

Główne sposoby użytkowania wód według Planu Gospodarowania Wodami na obszarach 

Dorzecza Wisły to: 

 pobór wody na cele komunalne, gospodarcze i przemysłowe, 

 pobór wody na cele technologiczne i chłodnicze, 

 pobór wody na cele rolnictwa, leśnictwa 

 energetyka wodna 

 żegluga 

 rybactwo i wędkarstwo 

Celami Planów Gospodarowania Wodami jest: 

 Określenie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych 

 Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW) 

 Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych  

 Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 

człowieka 
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Cele zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota uwzględniają założenia  

Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

Plany maja na celu powstrzymanie powodzi i ochronę przed powodzi. Zawierają także 

informacje dotyczące odpowiedniej organizacji w razie wystąpienia powodzi. Wobec 

powyższego głównym celem Planów jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków 

powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych 

zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych. 

Cele zawarte w dokumencie: 

 Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

 Określenie warunków możliwego zagospodarowywania obszarów chronionych 

obwałowaniami, 

 Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego, 

 Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności; 

 Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do 

określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe; 

 Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest spójny z Planami Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 

2023-2026 jest spójny z następującymi osiami priorytetowymi zawartymi w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, 

 Oś priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe. 

Założenia Osi 3 to realizacja inwestycji, których celem jest poprawa efektywności 

energetycznej, a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do 

atmosfery. 
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Oś priorytetowa 4 obejmuje ochronę dziedzictwa kulturowego łącznie z dbaniem o tereny 

cenne przyrodniczo o dużej różnorodności biologicznej, co może dać impuls do rozwoju 

społeczno – gospodarczego województwa. 

Program Ochrony Środowiska realizuje cele zgodne z osiami priorytetowymi, zawartymi  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020 

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 wyznaczono 

następujące cele strategiczne, mające przyczynić się do pragmatycznego dążenia do 

najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych 

tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej 

dbałości o stan środowiska: 

 Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie Infrastruktury regionalnej 

 Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju 

gospodarczego Regionu 

 Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej 

gospodarki Regionu 

 Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu 

rozwoju gospodarczego Regionu 

 Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich 

 Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju Regionu 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wpłynie głównie na osiągnięcie 

celu 5 i 6 w ramach Strategii Rozwoju na szczeblu wojewódzkim.  

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, określając 

długofalowe cele i kierunki wojewódzkiej polityki przestrzennej przedstawia jednocześnie 

wizje zagospodarowania przestrzennego regionu świętokrzyskiego na najbliższe lata. Wraz 

ze Strategią rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku stanowi podstawę 

zintegrowanego systemu zarządzania województwem, łączącego instrumenty gospodarki 

przestrzennej z instrumentami rozwoju społeczno-gospodarczego. Głównym celem Planu 

jest: Kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej 

województwa świętokrzyskiego, sprzyjającej poprawie atrakcyjności i spójności terytorialnej 

regionu oraz efektywnemu wykorzystaniu jego potencjałów rozwoju, przy jednoczesnym 

wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych i przyjaznych środowisku przyrodniczemu. 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

28 

Cele wojewódzkiej polityki przestrzennej są następujące: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni gospodarczej województwa,   

w tym szczególnie miast z myślą o wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwoju   

i dostosowaniu tej przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa i funkcjonalnych powiązań sieci miast, 

rozwijanych w ramach harmonijnych struktur obszarowych z jednoczesnym wsparciem 

procesów metropolizacji i działań służących wzmocnieniu więzi województwa z krajową  

i europejską przestrzenią gospodarczą. 

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich oraz integracji rynków 

pracy.  

4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej i społecznej w aspekcie poprawy 

dostępności i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wysokiego standardu świadczenia 

usług.  

6. Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz poprawa 

bezpieczeństwa publicznego. 

7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Wdrożenie i realizacja działań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota jest 

spójne przede wszystkim z celem 4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów 

przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2016-2022 

Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 jest trzecią 

aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Po raz pierwszy opracowano „Plan 

inwestycyjny dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, który stanowi załącznik do 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą 

odpadów komunalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Do nadrzędnych celów  

w zakresie gospodarki odpadami należy: 

1. ochrona środowiska, 

2. zapobieganie powstawaniu odpadów, 

3. zrównoważony rozwój województwa, 

4. zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa. 

Osiągnięcie ww. celów będzie możliwe poprzez realizację szeregu celów pośrednich  

w zakresie odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

niebezpiecznych (zawierających PCB, olejów odpadowych, odpadów medycznych  
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i weterynaryjnych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów zawierających azbest, 

przeterminowanych środków ochrony roślin), odpadów pozostałych (odpadów z przemysłu, 

zużytych opon, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, komunalnych osadów ściekowych, odpadów opakowaniowych, 

odpadów wydobywczych).  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wpisuje się w realizację założeń Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2015-

2020 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2025 

W Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 cele zostały określone w podziale na 

poszczególne obszary, w ramach których wyszczególniono następujące cele 

długoterminowe (strategiczne): 

 zasoby przyrodnicze (ZP) – Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej  

i geologicznej województwa 

 zasoby wodne i gospodarka wodna (ZW) – Prowadzenie zrównoważonego 

gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

 powietrze atmosferyczne (PA) – Poprawa jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim 

 odnawialne źródła energii (OZE) – Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

energii 

 klimat akustyczny (KA) – Poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim 

 pola elektromagnetyczne (PEM) – Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń 

ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

 gospodarka odpadami (GO) – Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa 

 zasoby geologiczne (ZG) – Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnym 

 poważne awarie przemysłowe (PAP) – Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja 

skutków w przypadku wystąpienia awarii 

 lasy (L) – Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

 gleby (GL) – Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją 

oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 
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W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota uwzględniono podobne obszary 

interwencje i działania mające na celu utrzymanie aktualnego stanu, a w przypadku 

negatywnych zmian, doprowadzenie do poprawy stanu środowiska. Biorąc powyższe pod 

uwagę, założenia Programu dla Gminy są spójne z celami i założenia Programu dla 

województwa świętokrzyskiego.  

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza została opracowana ze względu na występujące 

przekroczenia standardów jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego. 

Nadrzędnym celem Programu jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa 

świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego celu redukcji 

narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza.  

W  Programie ochrony powietrza wyznaczono następujące kierunki działań naprawczych:  

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW  

OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu  

OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej  

OP4. Planowanie przestrzenne  

OP5. Edukacja ekologiczna. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota obejmuje działania z zakresu ochrony 

powietrza i redukcji emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, w związku z czym 

należy określić, że jest spójny z wyznaczonym celem i działaniami naprawczymi 

przewidzianymi w ramach Programu ochrony powietrza w strefach województwa 

świętokrzyskiego. 

Program Ochrony Powietrza opracowany został dla strefy świętokrzyskiej w związku  

z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania 

24h oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu o okresie uśredniania rok w powietrzu,  

w 2011 i 2012 r. 

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie 

naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia 

mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie. 

Program Ochrony Powietrza wpływa na poprawę jakości powietrza i zwraca uwagę na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych różnych substancji w województwie. Program 

Ochrony Powietrza wyznacza zadania dla gmin, które uwzględniano także w założeniach 
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realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota. W związku z tym programy są ze 

sobą spójne. 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO 

W Strategii Rozwoju Powiatu Pińczowskiego wymienione zostały projekty, w tym dotyczący 

racjonalnej gospodarki komunalnymi, w co głównie wpisują się założenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Złota. Duży nacisk w Strategii Rozwoju Powiatu położono na 

promocję regionu. Należy zauważyć, że podejmowaniem działań na szczeblu lokalnym 

zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju wpłynie pozytywnie na postrzeganie regionu 

zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych.    

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO NA LATA 2013-2016  

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 

W ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020 zostały określone następujące obszary priorytetowe wraz  

z celami średniookresowymi: 

I. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

a) ochrona powietrza atmosferycznego, 

b) ochrona wód i optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, 

c) ochrona mieszkańców przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

d) racjonalna gospodarka odpadami. 

II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych: 

a) ochrona zasobów przyrody i walorów krajobrazu,  

b) ochrona lasów,  

c) racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

III. Świadomość ekologiczna i zarządzanie środowiskiem: 

a) edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu,  

b) poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota postuluje takie wykorzystanie zasobów, by 

możliwa była ochrona powietrza, wód, zachowanie niskiego natężenia dźwięków  

i racjonalna gospodarka odpadami. Działania wyznaczone w Programie powinny przyczynić 

się do ochrony lasów, walorów przyrodniczych i poprawić świadomość ekologiczną 

mieszkańców, a także zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne. Biorąc pod uwagę zapisy 

przedmiotowego Programu, jak również Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Pińczowskiego, można stwierdzić, że założenia tych dokumentów są spójne i przyczynią się 

do poprawy stanu środowiska w regionie.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

32 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁOTA NA LATA 2016-2024 

Wizja rozwoju Gminy brzmi: Gmina Złota – ośrodek przyjazny dla środowiska, z bogatą 

ofertą turystyczno – rekreacyjną, wyspecjalizowanym rolnictwem, wykorzystujący swoją 

tradycję i dziedzictwo oraz inicjatywy lokalne dla podnoszenia standardu życia mieszkańców. 

Misją Gminy Złota jest tworzenie warunków do wykorzystania posiadanych zasobów  

i walorów w celu zwiększenia atrakcyjności gminy, jako miejsca, w którym warto mieszkać, 

pracować i wypoczywać. 

Poniżej przedstawiono obszary strategiczne i określone w ramach nich cele, które przyjęła 

Gmina Złota dla osiągnięcia wyznaczonej wizji rozwoju.  

Rysunek 2. Plan strategiczny dla Gminy Złota w układzie obszarów priorytetowych 
(strategicznych), celów strategicznych i celów operacyjnych 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2016-2024 

Działania z zakresu ochrony środowiska ujęte w niniejszym Programie Ochrony Środowiska 

są spójne z obszarem strategicznym I: Infrastruktura techniczna i środowisko naturalne,  

w ramach którego wyznaczono cel strategiczny – Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura 

techniczna oraz czyste środowisko naturalne zapewniające wysoki komfort życia, a w tym 

następujące cele operacyjne: 

 Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy i stanu środowiska 

naturalnego oraz wzrost atrakcyjności gminy w wyniku modernizacji i rozbudowy lokalnej 

infrastruktury, 

 Cel operacyjny 1.2. Poprawa efektywności energetycznej i gospodarka niskoemisyjna. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

33 

Obydwa cele wpisują się w działania zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Złota poprzez zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej, wdrażanie rozwiązań przeciwdziałających 

zjawisku tzw. „niskiej emisji”, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród 

mieszkańców Gminy. 

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZŁOTA 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji 

zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywnośc i 

energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany 

(naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.  

Cele główne Planu dla Gminy Złota są następujące:  

 ograniczenie zużycia energii finalnej o 1094,16 MWh, co stanowi 1,31% względem roku 

bazowego;  

 redukcja emisji CO2 o 814,59 Mg, co stanowi 3,07% względem roku bazowego;  

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o ok. 960 MWh, co stanowi 1,29% 

względem roku bazowego.  

Osiągnięcie ww. celów głównych będzie możliwe m.in. poprzez montaż odnawialnych źródeł 

energii na budynkach, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, przebudowę dróg. 

Podobne działania przewidziano w ramach Programu Ochrony Środowiska, przez co 

założenia Programu są zgodne z PGN.   

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZŁOTA 

W zakresie zaopatrzenia Gminy w energię cieplną cele podstawowe kształtują się 

następująco: 

 Budowa świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania ciepłem, w tym również dążenie do zminimalizowania zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów); 

 Upowszechnianie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz możliwości 

skorzystania z ułatwień finansowych wynikających z ustawy o termomodernizacji 

budynków; 
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 Kontynuacja prac inwestycyjnych z zakresu termomodernizacji budynków gminnych wraz 

z modernizacją instalacji grzewczych; 

 Analiza możliwości i opłacalności wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla 

potrzeb pozyskania energii cieplnej, pozyskanie dotacji ze źródeł zewnętrznych dla 

realizacji inwestycji; 

Podstawowym celem Gminy Złota w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną jest 

zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach do wszystkich 

miejscowości w Gminie – koordynacja działań samorządu lokalnego z zakładem 

energetycznym, zaangażowanie w planowanie energetyczne.  

Działania przewidziane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota w zakresie 

rozwoju odnawialnych źródeł energii i wymiany indywidualnych źródeł ciepła zapewni 

możliwość osiągnięcia celów Gminy określonych w ramach zapotrzebowania na energię 

elektryczną  

i cieplną.  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ZŁOTA 

Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złota ma na celu: 

 oczyszczenie obszaru Gminy Złota z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest, 

 eliminację negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka, 

 likwidację oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do 

końca 2032 roku. 

Założenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota zakładają sukcesywne usuwanie  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, co powinno się 

przyczynić do zmniejszenia, a nawet eliminacji negatywnych skutków oddziaływania 

szkodliwych substancji na życie i zdrowie mieszkańców Gminy. 
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3. Ocena stanu środowiska  

3.1 Charakterystyka Gminy  

3.1.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Gmina Złota znajduje się w południowej części powiatu pińczowskiego, w województwie 

świętokrzyskim. Od północy Gmina Złota graniczy z gminą Pińczów położoną w tym samym 

powiecie, od wschodu z gminą Wiślica w powiecie buskim, a od południa i zachodu z gminą 

Czarnocin z powiatu kazimierskiego. Wszystkie gminy graniczne leżą w województwie 

świętokrzyskim. Zgodnie ze statutem Gmina Złota podzielona jest na 14 następujących 

sołectw: 

1. Sołectwo Biskupice, 

2. Sołectwo Chroberz, 

3. Sołectwo Kostrzeszyn, 

4. Sołectwo Miernów, 

5. Sołectwo Niegosławice, 

6. Sołectwo Nieprowice, 

7. Sołectwo Pełczyska, 

8. Sołectwo Probołowice, 

9. Sołectwo Rudawa, 

10. Sołectwo Stawiszyce, 

11. Sołectwo Wojsławice, 

12. Sołectwo Wola Chroberska, 

13. Sołectwo Złota, 

14. Sołectwo Żurawniki. 
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Rysunek 3. Położenie Gminy Złota na tle powiatu pińczowskiego i województwa 
świętokrzyskiego 

 

Źródło: http://gminy.pl/  

Według podziału fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2002), Gmina Złota jest 

położona w obrębie mezoregionów: Garb Wodzisławski i w mniejszym stopniu (na 

północnym wschodzie) w Dolinie Nidy. 

Tabela 1. Położenie Gminy Złota wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski 

Gmina Złota 

Prowincja Wyżyny Polskie 

Podprowincja Wyżyna Małopolska 

Makroregion Niecka Nidziańska 

Mezoregion Garb Wodzisławski Dolina Nidy 

Źródło: Opracowanie własne 

Garb Wodzisławski jest pasem wzgórz ograniczonym od północy i wschodu przez doliny 

rzek: Mierzawy i Nidy, a od zachodu doliną Nidzicy. Dolina Nidy obejmuje środkową i dolną 

część rzeki Nidy. Oba wymienione mezoregiony wchodzą w skład makroregionu o nazwie 

Niecka Nidziańska. 
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Rysunek 4. Położenie fizyczno-geograficzne Gminy Złota 

 

Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl 

3.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 

Całkowita powierzchnia Gminy Złota to 8 201 ha. Zgodnie z danymi GUS (z 2014 r.) 

największy udział procentowy w powierzchni Gminy zajmują użytki rolne (82,08%), zaraz 

potem są grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione (12,94%), następnie tereny 

zurbanizowane (3,40%), grunty pod wodami (0,84%) i nieużytki (0,74%). Ogółem 

powierzchnia lądowa Gminy wynosi 8 132 ha, tj. 99,16% powierzchni całkowitej, a resztę 

obszaru stanowią grunty pod wodami. 

Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Złota 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Udział % 

powierzchnia ogółem 8201 100,00 

powierzchnia lądowa 8132 99,16 

użytki rolne 6731 82,08 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 1061 12,94 

grunty pod wodami  69 0,84 

grunty zabudowane i zurbanizowane  279 3,40 

nieużytki 61 0,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  
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3.1.3 Demografia 

W 2017 r. liczba mieszkańców Gminy Złota wyniosła 4 461 osób, z czego większość 

stanowiły kobiety – 50,84%, odsetek mężczyzn w ogólnej liczbie ludności wyniósł 49,16%. W 

latach 2013-2017 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 188 osób, tj. o 4,04%. Ze względu 

na płeć liczba kobiet spadła o 107 (4,51%), a liczba mężczyzn o 81 (3,56%). 

Tabela 3. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

mężczyźni 2 274 2 253 2 221 2 224 2 193 

kobiety 2 375 2 337 2 317 2 295 2 268 

ogółem 4 649 4 590 4 538 4 519 4 461 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

Analizując podział ludności na kategorie ekonomiczne, nastąpił spadek liczebności 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, tj. z poziomu 16,33% w ogólnej liczbie 

mieszkańców w 2013 r. do poziomu 15,42% w 2017 r. Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym spadła z 60,68% na początku do 59,47% na koniec analizowanego okresu. 

Jedyna wzrostowa tendencja dotyczy ludności w wieku poprodukcyjnym, w tym przedziale 

wiekowym nastąpił wzrost z 22,99% w 2013 r. do 25,11% na koniec 2017 r. Szczegółowe 

dane przedstawiono w tabeli poniżej 

Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Złota w latach 2013 - 2017 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 

Wiek Liczba ludności ogółem 4 649 4 590 4 538 4 519 4 461 

przedprodukcyjny 

Liczba ludności 759 716 699 698 688 

Udział w stosunku do 
liczby ludności ogółem 

16,33% 15,60% 15,40% 15,45% 15,42% 

produkcyjny 

Liczba ludności 2 821 2 790 2 750 2 713 2 653 

Udział w stosunku do 
liczby ludności ogółem 

60,68% 60,78% 60,60% 60,04% 59,47% 

poprodukcyjny 

Liczba ludności 1 069 1 084 1 089 1 108 1 120 

Udział w stosunku do 
liczby ludności ogółem 

22,99% 23,62% 24,00% 24,52% 25,11% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

3.1.4 Gospodarka 

Udział państwowych i samorządowych jednostek prawa handlowego na terenie Gminy Złota 

wg danych GUS kształtował się w latach 2013-2017 na mniej więcej stałym poziomie 85% 

wśród ogólnej liczby jednostek sektora publicznego. W sektorze prywatnym najwięcej 

podmiotów odnotowano wśród osób fizycznych prowadzących własną działalność, którzy 
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stanowili 80,16% sektora prywatnego w 2017 r. Drugą grupą pod względem liczebności były 

stowarzyszenia i organizacje społeczne (9,31% w 2017 r.), następnie spółki handlowe 

(1,62%), spółdzielnie (0,81%) i fundacje (0,40%).  

Tabela 5. Struktura działalności gospodarczej według sektorów na terenie Gminy Złota 
w latach 2013-2017 

Wyszczególnienie 
Lata 

2013 2014 2015 2016 2017 

podmioty ogółem 232 238 245 248 268 

sektor publiczny 

ogółem 21 21 20 20 19 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego 

18 18 17 17 16 

udział w sektorze publicznym 85,71% 85,71% 85,00% 85,00% 84,21% 

sektor prywatny 

ogółem 211 217 224 227 247 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

164 170 176 178 198 

udział w sektorze prywatnym 77,73% 78,34% 78,57% 78,41% 80,16% 

spółki handlowe 3 3 3 3 4 

udział w sektorze prywatnym 1,42% 1,38% 1,34% 1,32% 1,62% 

spółdzielnie 2 2 2 2 2 

udział w sektorze prywatnym 0,95% 0,92% 0,89% 0,88% 0,81% 

fundacje 0 0 0 0 1 

udział w sektorze prywatnym 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 21 21 23 23 23 

udział w sektorze prywatnym 9,95% 9,68% 10,27% 10,13% 9,31% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

Największą grupę wśród podmiotów gospodarczych w Gminie Złota wg PKD 2007 stanowiły 

podmioty prowadzące pozostałą działalność, które liczyły odpowiednio 163 w 2013 r.  

i 176 w 2017 r. Drugą grupę stanowiły podmiotu z obszaru przemysł i budownictwo – 

odpowiednio 59 w 2013 r. i 82 w 2017 r. Liczba podmiotów sektorów rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo nie zmieniła się i wynosiła 10 podmiotów w okresie 2013-2017.  
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Wykres 1. Struktura działalności gospodarczej na terenie Gminy wg sekcji PKD 2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://swaid.stat.gov.pl/ 

3.1.5 Infrastruktura drogowa i transport 

Na terenie Gminy Złota drogi gminne mają łączną długość 44,831 km. W strukturze dróg 

gminnych przeważają drogi o nawierzchni bitumicznej. Występują również drogi  

o nawierzchni tłuczniowej i drogi gruntowe. Wykaz dróg przedstawiono w tabeli poniżej. 

Ponadto sieć dróg przebiegających przez Gminę zaprezentowano na mapie.  
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Tabela 6. Wykaz dróg lokalnych w Gminie Złota 

Lp. Droga Długość [mb] Przebieg Klasa 

1 G402001T 5 289 Bisku pice - Złota Graby L 

2 G402002T 2 769 Biskupice - Złota D. Wieś L 

3 G402003T 3 490 Złota - Pełczyska L 

4 G402004T 1 781 Pasieka - Źródła L 

5 G402005T 573 Złota - Mała Wieś L 

6 G402006T 1 442 Nieprowice - Zagość L 

7 G402007T 938 Chroberz przez Gliniki L 

8 G402008T 844 Kostrzeszyn - Korce L 

9 G402009T 1 104 do wsi Wojsławice L 

10 G402010T 921 Od dr. pow. 15180 do dr. gm 1574002 L 

11 G402011T 5 116 Nieprowice - Rudawa - Korce L 

12 G402012T 1 267 Kostrzeszyn - Odrzywół L 

13 G402013T 2 271 Kostrzeszyn - Górki Kostrz. L 

14 G402014T 1 041 Miernów - Wegeszke L 

15 G402015T 1 982 Miernów - Pełczyska L 

16 G402016T 1 163 Pełczyska - Strugi L 

17 G402017T 521 Pełczyska - Zagość L 

18 G402018T 573 Pełczyska - Kolonie L 

19 G402019T 882 Probołowice - Plebańskie L 

20 G402020T 930 Probołowice - ścieżka L 

21 G402021T 1 433 Stawiszyce - Kolonie L 

22 G402022T 1 926 Nieprowice - Rudawa L 

23 G402023T 549 Nieprowice - Kolonie L 

24 G402024T 785 Rudawa - Rudawa Stara L 

25 G402025T 701 Chroberz obok cmentarza L 

26 G402026T 270 Chroberz - Bobrowa L 

27 G402027T 446 Chroberz nad rzeką L 

28 G402028T 274 Chroberz - Olszyk L 

29 G402029T 1 717 Niegosławice do rzeki L 

30 G402030T 972 Złota - Ciernie L 

31 G402031T 438 Złota os. - Barbara L 

32 G402032T 423 Złota przez strugę L 

Razem 44 831 
 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota 
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Rysunek 5. Sieć dróg na terenie Gminy Złota 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota 

Przez teren Gminy przebiega tylko jedna droga wojewódzka o nr 776, prowadząca do Buska 

Zdroju.  

3.1.6 Zaopatrzenie w ciepło, gaz, energię elektryczną 

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

Na terenie Gminy Złota nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zgodnie  

z danymi przedstawionymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy na cele 

grzewcze zużywany jest głównie węgiel i olej opałowy.  
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ZAOPATRZENIE W GAZ 

W chwili obecnej Gmina Złota nie jest zgazyfikowana, przy czym podjęte zostały wstępne 

kroki do jej gazyfikacji, tj. przeprowadzono rozeznanie za pomocą ankiet wśród 

mieszkańców, co do zapotrzebowania indywidualnych gospodarstw na gaz. Dnia 08.04.2019 

r. podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą i PSG Sp. z o.o., z którego wynika, iż Gmina 

jest zainteresowana powstaniem dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia (I etap 

doprowadzenie sieci gazowej s/c do m. Chroberz.  

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Przez teren Gminy Złota przebiegają 3 magistrale linii napowietrznych SN. Gmina 

zaopatrywana jest w energię elektryczną liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia 

15kV wyprowadzonymi z głównych stacji zasilających 110/15kV. 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. 

3.1.7.Odnawialne źródła energii  

Możliwość eksploatacji i rozwój ekologicznych źródeł energii jest szansą na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego, a także stwarza możliwość poprawy zaopatrzenia  

w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie  

w województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczyni 

się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynie na oszczędność energii i zwiększenie 

efektywności energetycznej. Montaż tego typu urządzeń wiąże się z dość wysokimi 

nakładami na etapie inwestycyjnym, natomiast w fazie eksploatacji pozwala na duże 

oszczędności w opłatach za energię w porównaniu do powszechnie stosowanych źródeł 

ciepła opalanych węglem czy olejem opałowym.  

3.1.7.1 Energia wiatru 

Wiatr jest czystym źródłem energii ponieważ nie emituje żadnych zanieczyszczeń oraz jest 

ogólnodostępny. Zmienność wiatru nie ma większego wpływu na sieć energetyczną, o ile nie 

jest dominujący w produkcji energii. Energia wiatru przekształcana jest w turbinach 

wiatrowych najpierw w energię mechaniczną, która następnie zamieniana jest na 

elektryczną. 

Aktualnie na terenie Gminy Złota nie funkcjonują żadne instalacje wykorzystujące energię 

wiatru. Nie występują też szczególnie dobre warunki do założenia tego typu instalacji.   
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Rysunek 6. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu 

 

Źródło: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa 

3.1.7.2 Energia wody 

Energia wodna wykorzystywana jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej za 

pośrednictwem turbiny wodnej połączonej z prądnicą. Elektrownie wodne buduje się 

najczęściej na terenach górzystych lub w miejscach, gdzie jest możliwe piętrzenie wody. 

Czym wyższe spiętrzenie i większa masa przepływającej wody, tym większa ilość energii 

elektrycznej możliwa do wytworzenia. Małe elektrownie wodne (MEW) dzieli się dodatkowo 

na: − mikro elektrownie wodne, − mini elektrownie wodne, − małe elektrownie wodne. Na 

terenie Gminy Złota występują warunki do powstania elektrowni wodnej, ponieważ znaczną 

jej część zajmuje rzeka Nida, nie są jednak planowane w tym zakresie działania 

inwestycyjne.  

3.1.7.3 Energia z biomasy i biogazu 

BIOMASA 

Biomasa zdefiniowana została jako stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości  

z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części 

pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań 

jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu  

i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349  
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z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi 

interwencyjnemu. 

BIOGAZ 

Jest to gaz pozyskiwany z biomasy w wyniku fermentacji beztlenowej, podczas której 

substancje organiczne rozkładane są przez bakterie do związków prostych. Efektywność 

fermentacji zależy od składu substancji poddanej fermentacji oraz temperatury. Surowcem 

do produkcji biogazu mogą być prawie wszystkie organiczne odpady produkcji rolniczej. 

Szczególnie przydatne ze względu na skład są odchody zwierzęce w postaci gnojowicy lub 

obornika. Biogaz na terenie Gminy Złota w chwili obecnej nie jest pozyskiwany.  

3.1.7.4 Energia geotermalna 

Energia geotermalna wykorzystuje ciepło wewnętrzne Ziemi, ogrzewając wody podziemne, 

które znajdując ujście, wydostają się na powierzchnię jako ciepła woda lub para wodna 

(uzależnione jest to od bliskości kontaktu z magmą). Woda geotermiczna wykorzystywana 

jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej 

wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). W celu uznania wód podziemnych za odnawialne 

źródło energii muszą być spełnione odpowiednie warunki ich użytkowania, tj. woda po 

oddaniu ciepła musi być wtłaczana z powrotem, a tempo wydobycia i obniżania temperatury 

zbiornika nie powinno przekraczać szybkości ponownego ogrzania się wody we wnętrzu 

ziemi. Taki warunek spełniony jest wyłącznie w przypadku wód o wysokiej temperaturze. 

Wyróżnia się następujące rodzaje źródeł: − niskotemperaturowe – mogą być 

wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej bądź do ogrzewania całych 

budynków poprzez zastosowanie pomp ciepła, − wysokotemperaturowe (gejzery z parą 

wodną) – za pośrednictwem specjalnych instalacji mogą posłużyć do produkcji energii 

elektrycznej. 
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Rysunek 7. Mapa temperatury na głębokości 2000 m p.p.t. 

 

Źródło: http://www.pgi.gov.pl 

Na terenie Gminy Złota nie występują instalacje geotermalne. Obecny stan rozpoznania wód 

geotermalnych nie jest wystarczający dla określenia opłacalności tego typu inwestycji. 

Ponadto Gmina Złota ma średni potencjał do wykorzystania źródeł geotermalnych, ponieważ 

znajduje się w strefie o temperaturze około 60 st. C.   

3.1.7.5 Energia słoneczna 

Najbardziej powszechnym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej są kolektory 

słoneczne. Są one urządzeniami służącymi do zmiany energii słonecznej na energię cieplną. 

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik ciepłej wody 

użytkowej z kotłem gazowym lub pompą ciepła.  Energia słoneczna może być również 

przekształcona w energię elektryczną w procesie fotowoltaicznym. Ogniwa fotowoltaiczne 

wykorzystywane są przede wszystkim w systemach wolnostojących, montowanych na 

obszarach oddalonych od sieci elektrycznej.   
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Rysunek 8. Usłonecznienie względne na terenie Polski 

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 

Planując inwestycje w technologie energii słonecznej należy pamiętać, że nasłonecznienie 

podlega wahaniom w zależności od pory dnia i roku, pogoda dodatkowo bywa kapryśna, co 

wpływa na zmienną ilość dni słonecznych w roku. Główną barierą ograniczającą stosowanie 

instalacji solarnych w Polsce jest także dość wysoki koszt realizacji tego typu przedsięwzięć. 

Coraz wyższa jest jednak dostępność preferencyjnych źródeł finansowania proekologicznych 

inwestycji, co przyczynia się do ich popularyzacji i powszechniejszego zastosowania, także  

w budownictwie indywidualnym. 

Gmina Złota w ciągu roku jest nasłoneczniona w około 35% całego okresu. W Gminie 

energia słoneczna wykorzystywana jest przede wszystkim na potrzeby indywidualnych 

gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej.  

Gmina w ostatnim czasie zamontowała urządzenia fotowoltaiczne na prywatnych budynkach 

(założono 256 instalacji) o mocy 1 128,12 kW. W kolejnym etapie prac, w 2019 r. 

zamontowano urządzenia fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w liczbie 26 

o łącznej mocy 290,64 kW. Dodatkowo mają być zamontowane 150 kolejne urządzenia 

solarne do podgrzewania wody1.  

3.1.8 Walory turystyczno-rekreacyjne oraz promocja Gminy 

Gmina Złota charakteryzuje się wysokimi walorami turystycznymi. Przez Gminę przebiegają 

dwie trasy rowerowe – „Rowerowy Szlak Architektury Obronnej” oraz trasa rowerowa „Lasy 

                                                           
1 Prace planowane w 2019 r. 
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Chroberskie”, a także dwie ścieżki dydaktyczne, biegnące przez Kozubowski Park 

Krajobrazowy. Są to przyrodniczo-krajobrazowa ścieżka „Chroberz – Wola Chroberska”  

o długości ok. 5 km oraz historyczna ścieżka dydaktyczna „Stradów pradziejowy  

i wczesnośredniowieczny” o długości ok. 3 km. Jedyny pieszy szlak turystyczny, który 

przebiega przez analizowaną Gminę to niebieski szlak turystyczny Pińczów – Wiślica, który 

przechodzi przez rezerwat Pieczyska. Znaczną część Gminy zajmuje Kozubowski Park 

Krajobrazowy, na terenie którego występują 2 rezerwaty: Polana Polichno i Wroni Dół.  

Wśród wielu zabytków warto wymienić Zespół Pałacowy Wielopolskich, Gorzelnię z końca 

XIX wieku i wiele zabytków sakralnych, kościołów oraz kaplic. Największą atrakcją Gminy  

i najbardziej znaną miejscowością są Pełczyska, przede wszystkim dzięki odkryciom 

archeologów z Instytutu Archeologii UW, którzy odnaleźli pozostałości osady i nekropolii 

Celtyckich. W przeszłości odbywały się tu festyny archeologiczne z wieloma atrakcjami, 

koncertami muzycznymi. 

Atrakcyjne położenie krajobrazowe i geograficzne Gminy, a także czyste środowisko i brak 

przemysłu ciężkiego korzystnie wpływa na rozwój turystyczny Gminy. Barierą jest jednak 

duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych. Problemem jest też konkurencja ze 

strony sąsiednich gmin. Gmina jest promowana głównie przez portal internetowy 

http://www.gminazlota.tbu.pl/. Władze Gminy skupiają się bardziej na promowaniu walorów 

gospodarczych jednostki – kilka razy z rzędu Gmina Złota otrzymała nagrodę „Gmina Fair 

Play” – przyznawaną za osiągnięcia na polu inwestycyjnym.  

3.1.9 Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 

ROLNICTWO 

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą: 

 optymalne wykorzystanie potencjału biologicznego gleb, poprzez dostosowanie rodzaju 

produkcji do jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zalesienie nieprzydatnych dla 

rolnictwa oraz zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych przekazywanych na inne 

cele, zwłaszcza gruntów wysokich klas bonitacyjnych, 

 podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych dzięki poprawie jakości produkcji 

rolniczej, 

 powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania 

nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia  

i gospodarowania obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji 

prac polowych, 

 wprowadzenie na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki, 
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 rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w szczególności infrastruktury 

związanej z ochroną środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych  

i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 

obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 

należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, 

Niemna, Świeżej oraz Jarft.  

Na terenie Gminy Złota występują obszary wrażliwe na zanieczyszczenie. Do wód 

powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

należy rzeka Nida (Europejski kod jednolitej części wód powierzchniowych – 

PLRW200017272469): 

PRZEMYSŁ 

Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, usług  

i handlu proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju: 

1. zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

2. zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego, 

3. zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego 

udziału terenów zielonych, 

4. zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii 

energooszczędnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii 

odnawialnej, 

5. zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi  

i środowiska. 

Według danych GUS w 2017 r., na terenie Gminy Złota w sekcji przemysł i budownictwo 

funkcjonowały 82 podmioty.  

TRANSPORT 

Transport jest źródłem zbyt wielu zagrożeń, stanowi źródło hałasu, zanieczyszczeń 

atmosferycznych, wypadków komunikacyjnych. Jednocześnie trudno wyobrazić sobie 

rzeczywistość bez możliwości swobodnego poruszania się, przemieszczania ludzi i towarów. 

Z uwagi na zwiększający się ruch pojazdów proponuje się następujące cele dla 

zrównoważenia sektora transportu: 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: 
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 uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie 

walorów użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w tym 

czasie obowiązywały w Unii Europejskiej, 

 doprowadzenie ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury 

transportowej, a także jej rozmieszczenia przestrzennego, do stanu w pełni 

odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym, eliminującego zarówno 

„zatory” transportowe, jak i zbyt mały stopień wykorzystania stworzonego potencjału 

oraz ewentualne, związane z takim zjawiskiem straty, 

 poprawę stanu istniejących dróg i ulic (w zależności od konieczności - poprzez ich 

przebudowę, utwardzenie, modernizację, poszerzenie), 

 Usprawnienie i wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, 

 Rozwój komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunków podróżowania. 

Gmina Złota nie posiada rozbudowanej sieci dróg ekspresowych i leży poza głównymi 

szlakami komunikacyjnymi (poza jedną drogą wojewódzką), w związku z czym nie jest 

szczególnie narażona na nierównowagę w tym zakresie. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO 

Budownictwo jest ważną gałęzią gospodarki tworzącą wiele miejsc pracy i mającą potencjał 

rozwoju całego kraju, jednocześnie jest źródłem wielu zanieczyszczeń i zagrożeń. 

Zrównoważone podejście umożliwia zachowanie wzrostu wartości budownictwa w ogólnym 

rachunku gospodarczym z zachowaniem równowagi ekologicznej.  

Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównoważenia gospodarki komunalnej 

i budownictwa obejmują: 

1. Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego  

i regulacji Unii Europejskiej, a także określonych regułami racjonalności i dobrej praktyki 

gospodarowania, dotyczących stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej 

w zakresie: uzdatniania wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

zagospodarowania odpadów, ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, 

opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła. 

2. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w Gminie, obejmującego zachowanie 

właściwych relacji pomiędzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi; zaplanowany, 

zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno-urbanistyczny pojedynczych 

budynków i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek. 

3. Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej. 

4. Szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych 

(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

51 

uciążliwość dla środowiska, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie 

i rekultywacja zajętego terenu po zakończeniu inwestycji, itp., skuteczne wspierane 

nadzorem inwestorskim i administracyjnym w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte  

w wykonanych ocenach oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko. 

TURYSTYKA I REKREACJA 

Sektor turystyczno-rekreacyjny stanowi doskonały przykład dostosowania polityki 

zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Unii Europejskiej, pozwala na zaspokojenie potrzeb 

obecnego, jak i przyszłych pokoleń z zachowaniem wartości kulturowych, obiektów  

i przyrody. 

Docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i turystyki obejmują:  

 optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych do celów rekreacji i turystyki, 

 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

 wspieranie organizacji zajmujących się turystyką, rekreacją i sportem, 

 wspieranie tworzenia szlaków pieszych, konnych i rowerowych, 

 kontynuacja i wdrażanie programów wspierających rozwój rekreacji i sportu 

mieszkańców, organizacja turniejów i zawodów sportowych, 

 rozszerzanie edukacji ekologicznej, 

 ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego (program ochrony zabytków). 

Gmina Złota jest miejscem atrakcyjnym pod względem turystycznym, przy czym warto 

zaznaczyć, że obecnie jej potencjał turystyczny nie jest w pełni wykorzystany. Dlatego też 

istotny w przyszłości jest rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz efektywna 

promocja. 

3.2 Analiza stanu środowiska przyrodniczego gminy 

3.2.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

KLIMAT 

Klimat Gminy Złota jest charakterystyczny dla środkowego obszaru Polski i odznacza się 

łagodnością, która sprzyja produkcji rolnej, na co wpływa również bardzo długi okres 

wegetacji, wynoszący średnio 218 dni w roku. Gmina leży w obrębie śląsko-małopolskiej 

dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Klimat na tym terenie kształtowany jest przez wpływy wyżyn.  
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Rysunek 9. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg W. Okołowicza i D. Martyn 

 

Źródło: http://www.wiking.edu.pl 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska 

przyrodniczego. Obowiązujące regulacje prawne odnoszą się przede wszystkim do jego 

jakości oraz kontroli emisji w postaci pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Ze względu na 

porozumienia międzynarodowe, ochrona powietrza atmosferycznego obejmuje również 

warstwę ozonową i klimat. W polskim prawie środowiskowym zakres i sposoby ochrony 

powietrza atmosferycznego są określone głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska 

 z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.). Przepisy te dotyczą ochrony 

zasobów środowiska przyrodniczego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wydawania 

pozwoleń, opłat i kar administracyjnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które  

w ustawie – Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być 

szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 

materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi 
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uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska (art. 3 pkt 29 u.p.o.ś.). Postępująca 

urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. Najczęściej 

stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział: 

 źródła punktowe (emisja punktowa) związane z energetycznym spalaniem paliw  

i procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych, 

 źródła liniowe (emisja liniowa) związane z komunikacją, 

 źródła powierzchniowe (emisja powierzchniowa) niskiej emisji rozproszonej komunalno-

bytowej i technologicznej. 

EMISJA PUNKTOWA 

Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów przemysłowych 

emitujących pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie. Zgodnie  

z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

 i innych substancji (Dz.U. 2018 poz. 1271 z późn. zm.) podmioty gospodarcze zobowiązane 

są do sporządzania rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji, wprowadzanych do powietrza. Ustawowy obowiązek raportowania danych  

o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze 

środowiska. 

EMISJA LINIOWA 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych to tzw. emisja liniowa. System 

komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie z tytułu transportu 

drogowego. Pomimo działań w zakresie modernizacji i przebudowy dróg, ciągły wzrost ruchu 

samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego nawierzchni, a co za tym 

idzie zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń uwalnianych do 

atmosfery. W im gorszym stanie technicznym znajduje się nawierzchnia drogi, tym mniejsza 

prędkość poruszania się pojazdem. Powoduje to dłuższy czas pokonania danego odcinka 

trasy, a co za tym idzie, większe spalanie i większą emisję spalin do powietrza. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest zależny od natężenia ruchu na poszczególnych 

trasach komunikacyjnych. Wielkość emisji za źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości  

i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również od procesów 

związanych ze zużyciem opon, hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję 

związaną z ww. procesami zalicza się do tzw. emisji poza spalinowej. Dodatkowy wpływ na 

wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni 

dróg.  
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Największa emisja liniowa występuje wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Na 

obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza oraz hałas 

komunikacyjny ważne jest prowadzenie działań naprawczych, w tym mających na celu 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (w tym pyłu zawieszonego i hałasu), 

poprzez przywrócenie wymaganych standardów dróg lokalnych i regionalnych oraz 

wykorzystanie mniej uciążliwych dla środowiska form ruchu, tj. ruch pieszy i rowerowy.  

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych warto kontynuować działania 

polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja 

nieutwardzonych poboczy), co będzie również dodatkowym istotnym elementem 

przyczyniającym się do zmniejszenia unosu pyłu z dróg również w okresie bezopadowym. 

Do ograniczenia emisji ze źródeł liniowych na terenie Gminy przyczynią się głównie 

inwestycje w zakresie przebudowy/modernizacji szlaków komunikacyjnych. Korzystny wpływ 

na ograniczenie tego rodzaju emisji wywierają również kampanie społeczne o tematyce 

proekologicznej (zachęcanie do korzystania ze środków transportu publicznego), 

ekonomicznego podróżowania samochodem (zorganizowanie dojazdów przy maksymalnym 

wykorzystaniu liczby miejsc w pojeździe, co zmniejsza koszty podróży i jednocześnie 

ogranicza emisję zanieczyszczeń na skutek mniejszej ilości spalonego paliwa) lub jeśli to 

tylko możliwe, zastępowanie samochodu rowerem.  

EMISJA POWIERZCHNIOWA 

Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne kotłownie  

i paleniska domowe. Coraz wyższe ceny paliw opałowych przyczyniają się do poszukiwania 

różnego rodzaju oszczędności. Z tego powodu istnieje ryzyko spalania w piecach różnego 

rodzaju odpadów, emitujących duże ilości toksycznych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Praktyki te są w dalszym ciągu powszechne na obszarach wiejskich. W konsekwencji 

zaobserwować można zjawisko tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji pochodzącej ze źródeł  

o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne 

na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. 

Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania 

budynków mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim 

indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady 

produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji 

nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości 

dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.  

Sposobem ograniczenia niskiej emisji jest termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz 

budynków użyteczności publicznej, których przegrody zewnętrzne nie spełniają warunków 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

55 

technicznych w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła. Docieplenie ścian 

zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym ograniczeniem 

zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości 

spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń.  

STAN POWIETRZA 

Stan jakości powietrza w województwie świętokrzyskim jest co roku oceniany na podstawie 

pomiarów prowadzonych na stacjach automatycznych i manualnych oraz wyników 

modelowania matematycznego. Zgodnie z art. 89.1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do 

dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej 

strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref.  

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Monitoringu 

Środowiska Regionalnego, Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach w roku 

kalendarzowym 2017 w Gminie Złota wystąpiły następujące wartości stężeń 

średniorocznych:  

1. NO2 (nr CAS 10102-44-0): Sa = 15 g/m3  

2. SO22 (nr CAS 7446-09-5): Sa = 7 g/m3 

3. Pył zawieszony PM10: Sa = 28 g/m3 

4. Pył zawieszony PM2,5: Sa = 20 g/m3 

5. Benzen (nr CAS 71-43-2): Sa = 1 g/m3 

6. Ołów (nr CAS 7439-92-1): Sa = 0,02 g/m3  

W poniższej tabeli zestawiono wyniki klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń  

w powietrzu pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin dla strefy świętokrzyskiej w 2017 r., 

do której należy Gmina Złota. 

Tabela 7. Wynikowa klasyfikacja dla strefy świętokrzyskiej w 2017 r. ze względu na 
poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia ludzi 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P PM2,5 O3 

strefa 
świętokrzyska 

PL2602 A A C A A A A A A C A C 

                                                           
2 poziom dopuszczalny dla SO2 jest określony dla potrzeb oceny jedynie wartości średniorocznych pod 
kątem ochrony roślin, co oznacza, że norma ta nie dotyczy stref będących aglomeracjami lub 
miastami powyżej 100 tys. mieszkańców. 
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Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2017 

Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C w wyniku przekroczeń ponad dopuszczalną częstość 

stężeń 24-godzinnych pyłu PM10, przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

przekroczenia poziomu docelowego ozonu. 

Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2017 wśród 

przypuszczalnych przyczyn przekroczeń pyłu PM10 i B(a)P należy wymienić: 

 stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci  

w kotłach o niskiej sprawności cieplnej, 

 wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w ogólnym bilansie 

energetycznym, 

 eksploatację instalacji energetycznych o małej mocy, 

 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na drogach, 

 niski poziom życia ludności, 

 niski poziom wiedzy ekologicznej, 

 niedostateczny poziom wydatków budżetowych na realizację programów ochrony 

powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

Tabela 8. Wynikowa klasyfikacja dla strefy świętokrzyskiej w 2017 r. ze względu na 
poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony roślin 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 

NOx SO2 O3 

strefa 
świętokrzyska 

PL2602 A A A 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2017 

PODSUMOWANIE: ANALIZA SWOT 

 Tabela 9. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Mocne strony Słabe strony 

 stały monitoring powietrza na terenie 
strefy świętokrzyskiej, do której należy 
Gmina Złota, 

 dobre warunki klimatyczne do montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii, 

 niewiele zakładów przemysłowych i 
dużych punktów emisji powierzchniowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy, 

 położenie Gminy w strefie 
świętokrzyskiej, dla której odnotowano 
przekroczony poziom benzo(a)pirenu w 
pyle PM10, pyłu PM10 w powietrzu oraz 
przekroczenie poziomu ozonu,  

 niewystarczająca wiedza mieszkańców  
w obszarze ochrony klimatu, 

Szanse Zagrożenia 

 kontynuacja działań w zakresie montażu 
urządzeń fotowoltaiczne na prywatnych 

 wysokie natężenie ruchu na szlakach 
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budynkach oraz na budynkach 
użyteczności publicznej, 

 rosnące zainteresowanie wśród 
mieszkańców wykorzystaniem OZE, 

 rozwój nowych technologii 
energetycznych, bazujących na 
odnawialnych źródłach energii, 

 rosnąca moda na zdrowy styl życia, 
zwiększenie korzystania z bez 
emisyjnych środków transportu (np. 
rower), 

komunikacyjnych, 

 wysoki koszt inwestycji w odnawialne 
źródła energii, 

 wysoki koszt budowy ścieżek 
rowerowych, obwodnic, modernizacji 
dróg. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.2 Zagrożenia hałasem 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz 

do 16 000 Hz.  

Dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych określa 

rozporządzenie Ministra w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Hałas 

pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania, na hałas 

komunikacyjny i przemysłowy: 

 Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg 

ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej 

charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są 

zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze.  

Na terenie Gminy nie funkcjonują zakłady przemysłowych, których działalność byłaby 

źródłem hałasu o dużym natężeniu.  

 Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego  

i drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras 

komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, 

zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego 

ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej. 

Wysokie częstotliwości i natężenia dźwięków są zjawiskiem niepożądanym, dokuczliwym  

i szkodliwie działającym na zdrowie i komfort życia. Skutkami przebywania w otoczeniu 

narażonym na hałas mogą być uszkodzenie słuchu, niepokój, zmęczenie układu nerwowego, 

obniżenie czułości wzroku, utrudnienie porozumiewania się, niekorzystne wpływanie na sen  

i odpoczynek człowieka, a także zmniejszenie wydajności w środowisku pracy.  
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Potencjalnym źródłem hałasu na terenie Gminy Złota jest hałas drogowy. Zgodnie  

z informacjami uzyskanymi z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska na terenie Gminy Złota w ostatnich latach nie były wykonywane 

pomiary monitoringowe hałasu. 

PODSUMOWANIE: ANALIZA SWOT 

Tabela 10. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem 

Mocne strony Słabe strony 

 brak zakładów przemysłowych będących 
źródłem hałasu o dużym natężeniu, 

 brak stałej kontroli natężenia hałasu, 

Szanse Zagrożenia 

 nowe technologie ochrony przed hałasem 
(ekrany akustyczne, maty antywibracyjne, 
pasy zieleni, większa izolacyjność akustyczna 
budynków), 

 rozwój komunikacji, wzrost natężenia ruchu. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.3 Pola elektromagnetyczne 

W aktualnym stanie prawnym można wyróżnić promieniowanie: 

 jonizujące, powstające w wyniku użytkowania substancji promieniotwórczych  

w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, przed 

którym ochrona unormowana jest w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo 

atomowe (Dz.U. 2018 poz. 792 z późn. zm.),  

 niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, związane ze zmianami pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez źródła energetyczne i radiokomunikacyjne, 

przed którym ochronę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), w dziale VI pod nazwą „Ochrona przed 

polami elektromagnetycznymi”. 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych 

(PEM) od zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi z naturalnych źródeł, 

jakimi są np.: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola 

elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku ponad sto lat temu i były związane  

z rozwojem technicznej działalnością człowieka. Do najważniejszych źródeł promieniowania 

należą: 

 stacje i linie energetyczne, 

 nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie, 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 
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 wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji, 

 urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe, 

itp. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Program Ochrony Środowiska  przez pola 

elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za 

jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane 

przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg 

procesów życiowych. Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu 

nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu  

i wzroku. Obecnie prowadzone są także badania nad wpływem promieniowania 

elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów u człowieka. 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE  

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy źródłem pól elektromagnetycznych jest przebiegająca  

przez Gminę linia energetyczna o napięciu 110kV (Miernów-Pełczyska-Złota-Nieprowice). 

Powierzchnia obszaru oddziaływania to 24 ha. 

INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Na obszarze Gminy Złota nie są zlokalizowane nadajniki telefonii komórkowej. Pojedyncze 

stacje znajdują się poza jej granicami. 
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Rysunek 10. Operatorzy sieci GSM w sąsiedztwie Gminy Złota 

 

Źródło: Mapa nadajników GSM, UMTS, CDMA w Polsce, http://beta.btsearch.pl/ 

BADANIA PEM 

Pomiary monitoringowe pół elektromagnetycznych prowadzone są w cyklu trzyletnim, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 221, poz. 1645).  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, na terenie Gminy Złota nie były prowadzone w ostatnich 

latach badania PEM.   

  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

61 

PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 11. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Mocne strony  Słabe strony 

 brak punktów emitujących;  brak prowadzonego monitoringu PEM na 
terenie Gminy; 

Szanse Zagrożenia 

 uwzględnianie infrastruktury technicznej 
emitującej promieniowanie 
elektromagnetyczne w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego; 

 wydawanie decyzji związanych z lokalizacją 
instalacji;  

 prowadzenie procedur oddziaływania na 
środowisko. 

 rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na 
media (radio, telewizję, Internet). 

 niska świadomość społeczna odnośnie 
zagrożeń płynących od pól 
elektromagnetycznych na życie i zdrowie 
człowieka. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.4 Gospodarowanie wodami 

Gmina Złota pod względem hydrograficznym należy do Dorzecza Wisły. Przez teren Gminy 

przebiega rzeka Nida, która jest lewym dopływem Wisły. Jest to typowa rzeka nizinna  

o bardzo niskim spadku z szeroką terasą zalewową pokrytą łąkami. Łączna długość rzeki  

(z Białą Nidą) wynosi 151 km, w najwęższym miejscu koryto rzeki ma szerokość 6 m, 

głębokość rzeki waha się od 0,4 do 2,6 m, a temperatura wody w lecie dochodzi do 27oC.  

Rysunek 11. Położenie rzeki Nidy w granicach Gminy Złota  

 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 
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Na terenie Gminy występuje zagrożenie powodziowe i ryzyko wystąpienia powodzi, co 

wynika z opracowanych arkuszy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego, które zaprezentowano na rysunku poniżej. 

Rysunek 12. Obszar Gminy Złota, dla którego opracowano arkusze map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego 

 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

Funkcję gromadzenia wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym 

okresie na terenie Gminy Złota pełni zbiornik retencyjny w miejscowości Chroberz  

o powierzchni 0,50 ha. 

Do jednolitych części wód powierzchniowych na terenie Gminy Złota należą: 

 PLRW20006216714 – Mozgawka, 

 PLRW20001021699 - Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia,  

 PLRW2000621674 - Struga Złota, 

 PLRW20006216769 - Ciek od Czarnocina, 
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 PLRW20007216716 - Struga Zagość. 

Poniżej zaprezentowano jednolite części wód powierzchniowych. 

Rysunek 13. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Złota  

 

Źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

W latach 2016-2017 WIOŚ w Kielcach prowadził badania jednolitej części wód 

powierzchniowych Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia, których wyniki przedstawiono  

w tabelach poniżej. 
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Tabela 12. Elementy biologiczne i hydromorfologiczne JCWP 

Nazwa JCWP 

Fitobentos 
Makrobezkręgowce 

bentosowe 
Ichtiofauna Klasa elementów biologicznych 

Obserwacje 
hydromorfologiczne 

wartość 
indeksu** 

Klasa rok 
wartość 

indeksu** 
Klasa rok 

EFI+PL/IBI_PL/LFI+/
LFI_EN 

wartość 
indeksu** 

Klasa rok 
Rok 

najstarszych 
badań 

Rok 
najnowszych 

badań 
Klasa 

wartość 
indeksu

** 
Klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,418 3 2016 1 1 2016 
  

3 2011 2011 2016 3 2,08 2 2016 

      
0,728 1 2 2017 2017 2017 2 

   

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska  

Tabela 13. Stan fizyczny JCWP 

Nazwa JCWP 
Temperatura wody Barwa Zawiesina ogólna 

stężenie średnie** klasa rok wartość indeksu** rok stężenie średnie** klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

11 1 2016 25 2016 21,4 2 2016 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 

Tabela 14. Warunki tlenowe JWCP 

Nazwa JCWP 

Tlen rozpuszczony BZT5 ChZT - Mn Ogólny węgiel organiczny ChZT - Cr 

stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

10,6 1 2016 2,1 1 2016 7,8 2 2016 7,5 2 2016 19 1 2016 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 

  Tabela 15. Zasolenie i zakwaszenie JWCP 

Nazwa JCWP 
Przewodność w 20 °C Substancje rozpuszczone Wapń Magnez Twardość ogólna Odczyn pH 

wartość 
średnia** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
wartość 

średnia** 
klasa rok 

wartość 
średnia** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

538 2 2016 366 - 2016 93,7 >2 2016 6,7 1 2016 261,4 2 2016 8 - 8,4 >2 2016 

 Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 
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Tabela 16. Substancje biogenne JWCP 

Nazwa JCWP 

Azot amonowy Azot Kjeldahla Azot azotanowy Azot azotynowy Azot ogólny 
Fosfor fosforanowy (V) 

*** 

stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,087 1 2016 0,9 1 2016 2,2 2 2016 0,01 1 2016 3,1 1 2016 0,067 2 2016 

 

Nazwa JCWP 
Fosfor ogólny Krzemionka Klasa elementów fizykochemicznych 

wartość średnia** klasa rok stężenie średnie** rok Rok najstarszych badań Rok najnowszych badań Klasa 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,15 1 2016 16 2016 2016 2016 >2 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 

Tabela 17. Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne JCWP 

Nazwa JCWP 

Aldehyd mrówkowy Arsen Bar Bor 
Chrom 

sześciowartościowy 
Chrom ogólny 

stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,02 2 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,0378333 2 2016 0,0385 2 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

 

Nazwa JCWP 
Cynk Miedź Fenole lotne – indeks fenolowy 

Węglowodory ropopochodne – 
indeks olejowy 

stężenie średnie** klasa rok stężenie średnie** klasa rok stężenie średnie** klasa rok stężenie średnie** klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,0123333 2 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,0015 2 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

2 2016 
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Nazwa JCWP 

Glin Cyjanki wolne Cyjanki związane Molibden Selen 

stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,02525 2 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

 

Nazwa JCWP 

Tal Tytan Wanad Antymon Fluorki 

stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok stężenie średnie** klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

0,001 2 2016 0,0009167 2 2016 poniżej granicy oznaczalności 1 2016 0,001 2 2016 0,1 2 2016 

 

Nazwa JCWP 

Beryl Kobalt Cyna 
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne  

stężenie 
średnie** 

klasa rok stężenie średnie** klasa rok stężenie średnie** rok 
Rok najstarszych 

badań 
Rok najnowszych 

badań 
Klasa 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

2016 2016 2016 2 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 

Tabela 18. Klasyfikacja potencjału ekologicznego JCWP 

Nazwa JCWP 

Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne  

Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego 

Rok najstarszych 
badań 

Rok najnowszych 
badań 

Klasa 
Rok najstarszych 

badań 
Rok najnowszych 

badań 
Klasa Stan / potencjał ekologiczny 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

2016 2016 2 2011 2016 3 umiarkowany potencjał ekologiczny 

    
2017 2 dobry potencjał ekologiczny 

            Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska 
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Tabela 19. Substancje priorytetowe JCWP 

Nazwa JCWP 

Alachlor Antracen Atrazyna Benzen 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** klasa rok 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** klasa rok 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** klasa rok 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 1 2016 0,00165 0,0031 1 2016 

poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 1 2016 

poniżej 
granicy 

oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 1 2016 

    0,0007 0,0019 1 2017         

 

 

Nazwa 
JCWP 

 

1,2-dichloroetan (EDC) Dichlorometan 
Di (2-etyloheksyl) ftalan 

(DEHP) 
Diuron Endosulfan 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
wartość 

indeksu** 
klasa rok 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 

Nida od 
Cieku od 

Korytnicy do 
ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,3 1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

 

 

 

 

Nazwa 
JCWP 

Difenyloetery bromowane Kadm i jego związki C10-13 – chloroalkany Chlorfenwinfos Chlorpyrifos 

biota woda 
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Nida od 
Cieku od 

Korytnicy do 
ujścia 

0,28 > 1 2016 
   

0,03 0,1 1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
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Nazwa JCWP 

Fluoranten Heksachlorobenzen (HCB) (biota) Heksachlorobutadien (HCBD) 

Biota Woda Biota woda biota woda 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
wartość 

indeksu** 
klasa rok 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
wartość 

indeksu** 
klasa rok 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 

Nida od Cieku 
od Korytnicy do 

ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,0109 0,02 > 1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

   
0,0059 0,0114 1 2017 

            

 

Nazwa JCWP 

Heksachlorocykloheksan (HCH) Izoproturon Ołów i jego związki Rtęć i jej związki 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 

biota woda 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 

maksymalne ** 
klasa rok 

Nida od Cieku 
od Korytnicy do 

ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,3 1 1 2016 14 1 2016 0,01 1 2016 

 

Nazwa JCWP 

Naftalen Nikiel i jego związki Nonylofenole Oktylofenole Pentachlorobenzen 
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średnie** k
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Nida od Cieku 
od Korytnicy do 

ujścia 
0,0408667 0,117 1 2016 2 5 1 2016 

poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

 

Nazwa JCWP 

Pentachlorofenol (PCP) Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
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Nida od Cieku 
od Korytnicy do 

ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 0,0031 0,01 > 1 2016 0,008 1 2016 0,003 1 2016 

       
0,00111 0,00258 > 1 2017 0,0021 1 2017 0,0014 1 2017 
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Nazwa JCWP 

Trifluralina Dikofol Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) 

stężenie średnie** klasa rok 

biota woda biota woda 

wartość indeksu** klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
wartość 

indeksu** 
klasa rok 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 

Nida od Cieku 
od Korytnicy 

do ujścia 
poniżej granicy oznaczalności 1 2016 poniżej granicy oznaczalności 1 2016 

   
2 1 2016 

    

 

Nazwa JCWP 

Dioksyny Heksabromocyklododekan Heptachlor 

biota woda biota woda biota woda 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 

maksymalne** 
rok 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 
średnie* 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 
wartość 

indeksu** 
klasa rok 

stężenie 
średnie** 

stężenie 
maksymalne** 

klasa rok 

Nida od Cieku 
od Korytnicy 

do ujścia 
0,0022 1 2016     0,28 1 2016         0,044 > 1 2016         

 Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska

 

 

 

 

Nazwa JCWP 

Benzo(g,h,i)perylen Indeno(1,2,3-cd)piren Symazyna Trichlorobenzeny (TCB) Trichlorometan (chloroform) 

stężenie 
maksymalne** k
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k

 

stężenie 
średnie** 

rok stężenie średnie** 
stężenie 

maksymalne** k
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rok stężenie średnie** 

k
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k

 

stężenie 
średnie** k
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Nida od Cieku 
od Korytnicy do 

ujścia 

0,0082 1 2016 0,002925 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

0,0034 1 2017 0,0024 2017 
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Tabela 20. Inne substancje zanieczyszczające JCWP 

Nazwa JCWP 

Tetrachlorometan 

Aldryna (C12H8Cl6), 
Dieldryna (C12H8Cl6O), 
Endryna (C12H8Cl6O), 
Izodryna (C12H8Cl6) 

DDT – izomer para-para DDT całkowity Trichloroetylen (TRI) Tetrachloroetylen (PER) 

wartość 
indeksu** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 
stężenie 
średnie** 

klasa rok 

Nida od Cieku od 
Korytnicy do 

ujścia 

poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 
poniżej granicy 
oznaczalności 

1 2016 

 Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska

Tabela 21. Klasyfikacja stanu chemicznego i ocena stanu JCWP 

Nazwa JCWP 

Klasyfikacja stanu chemicznego Ocena stanu jcwp 

Rok najstarszych 
badań 

Rok najnowszych 
badań 

Stan chemiczny 
Rok najstarszych 

badań 
Rok najnowszych 

badań 
Ocena 

Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia 
2016 2016 stan chemiczny poniżej dobrego 2011 2016 zły stan wód 

2017 2017 stan chemiczny poniżej dobrego 2017 2017 zły stan wód 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska
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Zgodnie z danymi przekazanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Kielcach, stan chemiczny jednolitej części wód Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia w 

latach 2016-2017 oceniony został poniżej dobrego, a ogólny stan JCWP jako zły. W 2017 r. 

badanej JCWP przypisano 2 klasę i dobry potencjał ekologiczny (w 2016 r. potencjał ten 

oceniono jako umiarkowany).  

Gmina Złota położona jest w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych: 

 PLGW2000100 

 PLGW2000114 (w niewielkiej części we wschodniej części Gminy) 

Granice administracyjne Gminy Złota na tle obszaru jednolitych części wód przedstawiono 

na rysunku. 

 Rysunek 14. Jednolite części wód podziemnych na terenie Gminy Złota 

 

Źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki badań jednolitej części wód podziemnych 

PLGW2000100 przekazane przez GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska.  
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Tabela 22. Wyniki badania JCWPd 

Rok 

Przewodność 
elektrolityczna w 
20°C - wartość 

terenowa [µS/cm] 

Odczyn pH - 
wartość 

terenowa 

Temperatura - 
wartość terenowa 

[°C] 

Tlen rozpuszczony - 
wartość terenowa 

[mgO2/l] 

Przewodność 
elektrolityczna w 
20°C - wartość 

laboratoryjna [µS/cm] 

Odczyn pH - 
wartość 

laboratoryjna 

Ogólny węgiel 
organiczny 

[mgC/l] 

2012 483,00 7,11 10,1 0,15 567,20 7,46 2,9 

2016 511,00 7,40 10,1 0,04 506,00 7,38 1,7 

 

Rok 
Amonowy 

jon 
[mgNH4/l] 

Antymon 
[mgSb/l] 

Arsen 
[mgAs/l] 

Azotany 
[mgNO3/l] 

Azotyny 
[mgNO2/l] 

Bar 
[mgBa/l] 

Beryl 
[mgBe/l] 

Bor 
[mgB/l] 

Chlorki 
[mgCl/l] 

Chrom 
[mgCr/l] 

Cyjanki 
wolne 

[mgCN/l] 

Cyna 
[mgSn/l] 

2012 1,53 <0,00005 <0,002 0,02 <0,01 0,056 <0,00005 0,05 28,70 <0,003 <0,010 <0,0005 

2016 1,39 <0,00005 <0,002 0,36 <0,01 0,048 <0,00005 0,04 26,20 <0,003 <0,010 <0,0005 

 

Rok 
Cynk 

[mgZn/l] 
Fluorki 
[mgF/l] 

Fosforany 
[mgPO4/l] 

Glin 
[mgAl/l] 

Kadm 
[mgCd/l] 

Kobalt 
[mgCo/l] 

Magnez 
[mgMg/l] 

Mangan 
[mgMn/l] 

Miedź 
[mgCu/l] 

Molibden 
[mgMo/l] 

Nikiel 
[mgNi/l] 

Ołów 
[mgPb/l] 

2012 <0,003 <0,10 <0,30 0,0006 <0,00005 <0,00005 7,9 1,100 0,00044 0,00025 <0,0005 <0,00005 

2016 <0,003 <0,10 <0,30 <0,0005 <0,00005 <0,00005 6,6 0,893 0,00039 0,00039 <0,0005 <0,00005 

 

Rok 
Potas 

[mgK/l] 
Rtęć 

[mgHg/l] 
Selen 

[mgSe/l] 
Siarczany 
[mgSO4/l] 

Sód 
[mgNa/l] 

Srebro 
[mgAg/l] 

Tal 
[mgTl/l] 

Tytan 
[mgTi/l] 

Uran 
[mgU/l] 

Wanad 
[mgV/l] 

Wapń 
[mgCa/l] 

Wodorowęglany 
[mgHCO3/l] 

Żelazo 
[mgFe/l] 

2012 4,7 <0,0003 <0,002 45,60 13,1 <0,00005 <0,00005 <0,002 <0,00005 <0,001 108,2 300,1 1,17 

2016 4,9 <0,0003 <0,002 45,30 13,2 <0,00005 <0,00005 <0,002 <0,00005 <0,001 93,1 259,0 0,94 

Źródło: Dane GIOŚ, Departament Monitoringu Środowiska
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Rysunek 15. Gmina Złota na tle GZWP – Niecka Miechowska  

 

Źródło: http://geologia.pgi.gov.pl/  

POTENCJALNE ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowane jest głównie przez działalność 

antropogeniczną na terenie zlewni, głównie rolnictwo. Do głównych zagrożeń zasobów  

i jakości wód na terenie Gminy Złota należy zaliczyć: 

 emisję ścieków komunalnych; 

 odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych; 

 spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych. 

Istotnym źródłem presji na środowisko wodne jest niedostateczna sanitacja obszarów 

wiejskich. Mieszkańcy obszarów nieskanalizowanych korzystają najczęściej ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb), opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. Korzystanie  

z nieszczelnego zbiornika grozi skażeniem bakteriologicznym gleby oraz wody wokół posesji, 

a zanieczyszczenia chemiczne wchłaniane są przez rośliny, w tym warzywa i zboża. 

Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając 

wody podziemne.  
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Kolejnym zagrożeniem czystości wód są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone 

głównie związkami biogennymi (azotem i fosforem) pochodzenia rolniczego. Zjawisko to jest 

potęgowane przez niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych  

i organicznych, nadmierne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz 

niewłaściwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. W przypadku nadmiernego, 

długotrwałego spływu składników biogennych do wód, dochodzi do ich przeżyźnienia. Proces 

ten, zwany eutrofizacją prowadzi do szeregu konsekwencji tj. zakwity (gwałtowny rozwój 

makrofitów i toksycznego fitoplanktonu – glony, sinice), zakwaszenie wód, pogłębienie strefy 

beztlenowej, spadek przezroczystości wody, wymieranie ichtiofauny, znaczne pogorszenie 

walorów użytkowych, przyrodniczych i rekreacyjnych wód. W efekcie, zbiornik wodny ulega 

postępującej degradacji, która może doprowadzić do jego całkowitego zaniku na skutek 

zarastania. Eutrofizacja stanowi obecnie ogromne zagrożenie dla wszystkich wód 

powierzchniowych na terenie Polski ze względu na nadużywanie nawozów i środków 

ochrony roślin, które dostają się do wód na skutek spływu powierzchniowego.  

Powodem zanieczyszczeń wód są także wybiegi dla zwierząt oraz miejsca spływu wód  

z terenu zagród, jak również miejsca składowania kiszonki. Wszystko to może powodować, 

że jakość wód powierzchniowych i podziemnych nie będzie odpowiadać wymaganym 

standardom.  

Na czystość wód powierzchniowych wpływa również sposób użytkowania melioracji 

wodnych. Celem melioracji jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 

produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami. 

W sytuacji kiedy surowe ścieki (bytowo-gospodarcze, rolnicze) są odprowadzane 

bezpośrednio do rowów melioracyjnych, mogą przedostawać się one do wód 

powierzchniowych oraz gruntowych i znacznie pogarszać ich jakość. 

PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 23. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarowanie wodami 

Mocne strony Słabe strony 

 dobry potencjał ekologiczny JCWP,  zły stan wód, ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, 

 niski poziom skanalizowania, 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

 działalność edukacyjna dla mieszkańców, w 
tym rolników, 

 budowa zbiorników retencyjnych, 

 modernizacje infrastruktury wodno-ściekowej, 

 występujące ryzyko powodzi i podtopień, 

 działalność rolnicza stanowiąca ryzyko 
zanieczyszczeń wód. 
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Źródło: Opracowanie własne 

3.2.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Na koniec 2017 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 1 528 osób, tj. 34,3% mieszkańców 

Gminy. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w latach 2013-2017 nie 

zmieniła się i wyniosła 34,2 km, zwiększyła się natomiast liczba przyłączy prowadzących do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o 13 szt. Nieznacznie zmniejszyła się 

liczba osób  korzystających z sieci kanalizacyjnej, co może mieć związek ze spadkiem 

ogólnej liczby ludności na terenie Gminy. Zwiększyła się natomiast ilość odprowadzonych 

ścieków, co jest powodem nowych przyłączeń.  

Długość czynnej sieci rozdzielczej w latach 2013-2017 wyniosła niezmiennie 88,40 km, ilość 

przyłączy do budynków mieszkalnych wzrosła o 24 szt. Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej zmniejszyła się z 4 264 osób w 2013 r., do 4 097 osób w 2017 r., co stanowi 

prawie 4% spadek. Zużycie wody w gospodarstwach domowych zwiększyło się nieznacznie, 

tj. z 29,20 m3 do 29,70m3 w latach 2013-2017.  

W poniższej tabeli przedstawiono dane statystyczne dotyczące systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie Gminy. 

Tabela 24. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Gminy Złota w latach 2013-2017 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2013 2014 2015 2016 2017 

kanalizacja 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 536 551 547 557 549 

awarie sieci kanalizacyjnej szt. - - 13 10 10 

ścieki bytowe odprowadzone 
siecią kanalizacyjną 

dam3 - - 64,6 66,8 70,5 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 1 557 1 568 1 542 1 554 1 528 

% 33,5 34,2 34 34,4 34,3 

wodociągi 

długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 411 1 424 14 31 1 451 1 434 

awarie sieci wodociągowej szt. - - 7 9 11 

woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 136,2 132,1 131,8 130,8 133,3 
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Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2013 2014 2015 2016 2017 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 4 264 4 213 4 167 4 154 4 097 

% 91,7 91,8 91,8 91,9 91,8 

zużycie wody w 
gospodarstwach domowych 

na wsi na 1 mieszkańca 
m3 29,2 28,6 28,9 28,9 29,7 

Źródło: Dane z GUS 

Zgodnie z danymi GUS na terenie Gminy Złota znajdują się dwie biologiczne oczyszczalnie 

ścieków (w miejscowościach Chroberz i Złota) o łącznej maksymalnej przepustowości 

257,00 m³/d.  

W latach 2017-2018 Gmina zmodernizowała istniejącą oczyszczalnię ścieków  

w miejscowości Złota. W tym samym okresie zbudowano też kolektor tłoczący łączący 

kanalizację Chroberz z kanalizacją sołectwa Złota. W 2018 r. wybudowano 20 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Na terenie Gminy znajdują się 4 głębinowe ujęcia wody pitnej (Chroberz, Graby, Lubowiec, 

Stawiszyce) o łącznej wydajności 1 319,69 m³/d oraz 2 stacje uzdatniania wody (Chroberz, 

Stawiszyce) o łącznej wydajności 960,86 m³/d.  

PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 25. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

Mocne strony Słabe strony 

 rosnąca liczba przyłączy do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 inwestycje w zakresie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

 modernizacje infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, 

 niski stopień skanalizowania Gminy,  

Szanse Zagrożenia 

 rozbudowa i modernizacja sieci wodno-
kanalizacyjnej, 

 prowadzenie kontroli zbiorników 
bezodpływowych, 

 niewłaściwe zagospodarowywanie 
nieczystości ciekłych przez właścicieli 
nieruchomości, 

 awarie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.6 Zasoby geologiczne i gleby 

GLEBY 

Gleby w Gminie Złota zostały wykształcone w 90% z lessów i należą do najlepszych  

w województwie świętokrzyskim. Najważniejszą rolę w strukturze gleb zajmują: 
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 czarnoziemy właściwe zdegradowane i namyte – gleby, które są bogato wyposażone 

w składniki pokarmowe, posiadają korzystne właściwości fizyczne (przewiewność, 

przepuszczalność), stwarzają dogodne warunki dla rozwoju wszystkich roślin uprawnych, 

 rędziny – posiadające dużą zawartość próchnicy, bogate w składniki pokarmowe, 

 gleby brunatne - posiadające bardzo dobre własności fizyczne (przepuszczalność, 

przewiewność oraz podsiąkliwość wodną), dzięki czemu stanowią dużą przydatność 

rolniczą, 

 gleby bielicowe – występują bezpośrednio pod poziomem orno-próchnicowym poziomu 

przejaśnionego i zubożonego we frakcję ilastą,  

 mady – wytworzone ze współczesnych osadów rzecznych – skupiają się głównie w 

dolinie Nidy oraz jej dopływów. Gleby te nie nadają się do uprawy mechanicznej, 

 gleby torfowe – porośnięte głównie przez użytki zielone, 

 gleby murszowe – zaliczane do gleb organicznych, które podlegają ochronie prawnej.  

Większość gruntów ornych należy do II – III klasy ziemi, natomiast łąki i pastwiska są 

głównie zaliczane do III – IV ziemi.  

BADANIA MONITORINGOWE GLEB 

Na terenie Gminy Złota nie były prowadzone badania chemizmu gleb w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

OBSZARY GÓRNICZE 

Na terenie Gminy nie znajdują się złoża ani żadne tereny i obszary górnicze. Poza granicami 

takie obszary występują i zajmują znaczącą powierzchnię, co przedstawiono na rysunku 

poniżej. 

  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

78 

Rysunek 16. Złoża, tereny i obszary górnicze na terenie Gminy Złota 

 

Źródło: http://geologia.pgi.gov.pl 

OSUWISKA 

Na terenie Gminy Złota istnieją dwie lokalizacje aktywnych osuwisk, które przedstawiono na 

rysunku. 

Rysunek 17. Miejsca występowania osuwisk na terenie Gminy Złota 

 

Źródło: http://geologia.pgi.gov.pl 
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PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 26. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zasoby geologiczne 

Mocne strony Słabe strony 

   brak surowców naturalnych, 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój nowych technologii poszukiwania  
i eksploatacji surowców mineralnych, 

 aktywne osuwiska. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 27. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Gleby 

Mocne strony Słabe strony 

 żyzne gleby, 

 grunty orne o wysokiej klasie ziemi, 

 brak monitoringu jakości gleb, 

 niski poziom zalesienia Gminy, co grozi erozją 
gleby, 

Szanse Zagrożenia 

 wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

 rekultywacja obszarów zdegradowanych,  

 postępująca urbanizacja i fragmentacja terenu,  

 stosowanie nawozów sztucznych w rolnictwie. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.7 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Kwestie gospodarki odpadami są jednym z ważniejszych zagadnień ochrony środowiska. 

Niewłaściwe postępowanie z odpadami ma negatywny wpływ na otaczającą przyrodę oraz 

zdrowie ludzi. Z tego powodu istotne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki w tym zakresie 

oraz minimalizacja ilości powstających odpadów. W Planie Gospodarki Odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022 zostało wyznaczonych 6 regionów 

gospodarki odpadami. Gmina Złota należy do Regionu 5. 

Na terenie Gminy Złota nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Regionalną 

Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu, w którym znajduje 

się Gmina Złota jest Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów, Instalacja do składowania odpadów z siedzibą: Zakład 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. 
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Rysunek 18. Położenie Gminy Złota na tle regionów gospodarki odpadami 

 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2022 

Na terenie Gminy Złota obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Złota przyjęty uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy w Złotej z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Złota, poprzez ustalenie: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:  

 zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów, 

 obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania czystości i porządku na posesjach,  

 wypełniania obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

 wypełniania obowiązków w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi.  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

Komunalnych; 
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3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej; 

7) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

Selektywnej zbiórce odpadów komunalnych podlegają: 

 odpady surowcowe: (frakcja sucha) 

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),  

 szkło bezbarwne i kolorowe, 

 tworzywa sztuczne, 

 metal, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

(frakcja mokra), 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyte opony. 

W tabeli poniżej przedstawiono ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy  

w 2017 r.  
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Tabela 28. Masa zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Złota (2017 r.) 

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

Łącznie 

20 03 01 
niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
498,38 

15 01 01 Opakowania Z papieru i tektury 8,78 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,80 

15 01 04 Opakowania z metalu 3,00 

15 01 05 Opakowania  wielomateriałowe 0,30 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 54,50 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,95 

16 01 03 Zużyte opony 9,80 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 31,70 

RAZEM 612,21 

Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota za rok 2017 

Mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne do znajdującego się na 

terenie Gminy (ul. Sieniewicza 87) PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych).  

W ramach gospodarki odpadami należy uwzględnić kwestie związane z likwidacją i utylizacją 

wyrobów azbestowych z terenu Gminy. Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację 

wyrobów azbestowych wraz z pilnością ich usunięcia. 
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Rysunek 19. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Złota 

 

Źródło: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/#  

PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 29. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Mocne strony Słabe strony 

 sukcesywna likwidacja i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest, 

 prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, 

  

Szanse Zagrożenia 

 ciągła edukacja i podnoszenie świadomości 
ekologicznej, 

 rosnąca ilość odpadów, 

 niewłaściwe postępowanie z odpadami przez 
część właścicieli nieruchomości. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.8 Zasoby przyrodnicze 

3.2.8.1 Szata roślinna 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie Gminy Złota wg danych GUS na koniec 

2017 r. wynosiła 1 061,09 ha. Lesistość Gminy wynosiła 12,60%.  
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Tabela 30. Powierzchnia gruntów leśnych i lasów na terenie Gminy Złota w roku 2017 

Wyszczególnienie Jedn. miary Rok 2017 

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 1 061,09 

lesistość w % % 12,60 

grunty leśne publiczne ogółem ha 1 016,09 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 992,23 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 
ha 992,23 

grunty leśne prywatne ha 45,00 

Powierzchnia lasów 

lasy ogółem ha 1 033,67 

lasy publiczne ogółem ha 988,67 

lasy publiczne Skarbu Państwa ha 964,81 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych ha 964,81 

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP ha - 

lasy publiczne gminne ha 1,86 

lasy prywatne ogółem ha 45 

Źródło: Dane GUS 

Lasy państwowe znajdujące się na terenie Gminy Złota należą do Nadleśnictwa Pińczów. 

Według danych dostępnych na stronie internetowej Nadleśnictwa Pińczów gatunkiem 

dominującym w drzewostanie jest sosna pospolita (48%), następny na liście jest dąb (26%). 

Średni wiek lasów to 63 lata, a przeciętna zasobność to 265 m3/ha. Poza ww. gatunkami 

drzew występują następujące: buk, modrzew, brzoza, olsza, grab, jesion, jawor, akacja.  
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Rysunek 20. Mapa lasów w Gminie Złota 

 

Źródło: https://www.bdl.lasy.gov.pl 

3.2.8.2 Świat zwierząt 

Nadleśnictwo Pińczów w graniach którego położona jest Gmina Złota, charakteryzuje się 

bogatym światem zwierząt. Oprócz podstawowych gatunków łownych takich jak łoś, jeleń, 

daniel, sarna, dzik, zając, lis, piżmak, do najciekawszych z gromady ssaków zaliczyć należy 

bobra i wydrę (częściowo chronione), nietoperze, gronostaja, łasicę, jeża wschodniego, 

popielicę, orzesznicę. Z ciekawszych ptaków chronionych odnotowano występowanie 

bączka, trzmielojada, gąsiorka, derkacza, błotniaka stawowego, dzięcioła czarnego, łabędzia 

niemego i krzykliwego, żurawia, perkozka, jemiołuszki, wilgi, kosa i wiele innych. Wśród 

gadów występują jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, 

żmija zygzakowata, gniewosz plamisty. Z płazów natomiast występują m.in. traszka 

zwyczajna  

i grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara, zielona i paskówka. Wśród 

owadów odnotowano występowanie m.in. modraszka gniadego, pazia żeglarza, kozioroga 

dębosza, oraz naszą dumę - jelonka rogacza. 

3.2.8.3 Formy ochrony przyrody 

Formami ochrony przyrody w Polsce, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody są: 

 parki narodowe, rezerwaty przyrody,  

 parki krajobrazowe,  

 obszary chronionego krajobrazu,  
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 obszary Natura 2000,  

 pomniki przyrody,  

 stanowiska dokumentacyjne,  

 użytki ekologiczne,  

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  

Na terenie Gminy Złota występuje kilka form ochrony przyrody, w tym: 

 Dwa parki krajobrazowe: Nadnidziański i Kozubowski, 

 Dwa obszary chronionego krajobrazu: Nadnidziański i Kozubowski, 

 Trzy obszary natura 2000: Ostoja Nidziańska, Ostoja Kozubowska oraz Dolina Nidy, 

 pomniki przyrody,  

 użytek ekologiczny. 

Rysunek 21. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Złota 

 

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

Nadnidziański Park Krajobrazowy 

Nadnidziański Park Krajobrazowy został utworzony na mocy Uchwały Nr XVII/187/86 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia 

Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz.z 1987 r. Nr 2, poz. 2). Powierzchnia 

Parku wynosi 26 312 ha. Obszar Parku obejmuje cztery powiaty województwa 

świętokrzyskiego: buski, kazimierski, pińczowski oraz jędrzejowski.  
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Szczególne cele ochrony Parku to: 

1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 

2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby 

lessowej; 

3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych; 

5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  

6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk 

śródlądowych; 

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;  

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

Na obszarze tym obowiązują przepisy z art. 17 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z czym 

w parkach krajobrazowych zabrania się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko;  

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej;  

 likwidowania i niszczenia zardzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynów; 

 wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem praz 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 
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 dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowanie nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a)  linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 obowiązek uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z wyjątkiem 

obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; 

 likwidowanie, zasypywanie i przekształcanie zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 wylewanie gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenie chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywanie otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

oraz przepisy z Uchwały nr XLVIII/676/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 

września 2018 r., zgodnie z którymi zabrania się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
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 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno – błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentami. Przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy 

oraz uwzględniane istniejące oraz potencjalne zagrożenia. 

Kozubowski Park Krajobrazowy 

Kozubowski Park Krajobrazowy został utworzony w drodze uchwały Nr XVII/187/86 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia 

Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. z 1987 r. Nr 2, poz. 2). Jego obszar 

obejmuje jedynie tereny powiatu pińczowskiego – Gminy Złota, miasta Pińczów i gminy 

Michałów. Powierzchnia Parku wynosi 6 169,60 ha.  

Szczególne cele ochrony Parku to: 

c) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 

d) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby 

lessowej; 

e) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

f) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno - błotnych; 

g) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  

h) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk 

śródlądowych; 

i) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;  

j) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

k) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

l) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

m) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

Na obszarze tym obowiązują przepisy z art. 17 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z czym 

w parkach krajobrazowych zabrania się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko;  
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 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej;  

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynów; 

 wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem praz 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

 dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowanie nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a)  linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 obowiązek uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z wyjątkiem 

obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; 

 likwidowanie, zasypywanie i przekształcanie zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 wylewanie gnojownicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenie chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywanie otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

oraz przepisy z Uchwały nr XXXIX/571/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 

grudnia 2017 r., zgodnie z którymi zabrania się: 
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 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają 

 z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno – błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentami. Przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy 

oraz uwzględniane istniejące oraz potencjalne zagrożenia. 

Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 26 312 ha. Powstał na 

mocy Rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października  

2001 r. w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów 

chronionego krajobrazu. Obszar obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku 

krajobrazowego. Granicę wewnętrzną Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

stanowi granica Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Otulina Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego obejmuje tereny występowania rzadkich gipsowych formacji geologicznych  

z licznymi formami krasowymi, a także ciepłolubnych zbiorowisk roślinności kserotermicznej, 

torfowiskowej i bagiennej. 

Na obszarze tym obowiązuje Uchwala nr XLIX/882/14 z dnia 13 listopada 2014 r., w której 

zakazuje się na tym obszarze: 
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 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentem - przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy.  

Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku. 

Podobnie jak Park chroni obszary lasów wododziałowych, ciekawą rzeźbę lessową oraz 

stanowiska roślinności ciepłolubnej.  Na  obszarze  tym  występują  ponadto  interesujące  

obiekty  regionalnego  budownictwa wiejskiego oraz pozostałości dworów i parków 

podworskich. O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne 

grodzisko w Stradowie będące ośrodkiem plemiennym na przełomie VIII i IX wieku. Obszar 

Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 6 592 ha. Powstał na mocy Rozporządzenia 

Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie 

utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu. 

Na obszarze tym obowiązuje Uchwala nr XLIX/884/14 z dnia 13 listopada 2014 r., w której 

zakazuje się na tym obszarze: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentem - przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy.  

Obszar Natura 2000 Dolina Nidy 

Obszar zajmuje powierzchnię 19 956,08 ha. Został wyznaczony 05.11.2004 r. Dla Obszaru 

obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24 

listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 (Dz. Urz. Woj. 2014.3296). 

Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

wprowadza się następujące zakazy: podejmowanie działań mogących osobno lub 

w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszaru Natura 2000, 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentami. Przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy 

oraz uwzględniane istniejące oraz potencjalne zagrożenia. W poniżej tabeli przedstawiono 

szczegółowe informacje z ww. Planu Ochrony Obszaru Natura 2000. 
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Tabela 31. Zagrożenia i działania ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy 

Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

A021 Botaurus 
stellaris bąk 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

C03.03 Produkcja energii wiatrowej  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A022 
Ixobrychus 

minutus bączek 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie 

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K01.04 Zatopienie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A027 Ardea 
alba czapla 

biała 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A030 Ciconia 
nigra bocian 

czarny 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A060 Aythya F03.01 Polowanie  J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt B2 Zachowanie siedliska gatunków Właściciel lub wykonujący prawa 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

nyroca 
podgorzałka 

F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie (budowle 

hydrotechniczne)  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie 

 

stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

właścicielskie. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku 
z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A081 Circus 
aeruginosus 

błotniak 
stawowy 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

C03.03 Produkcja energii wiatrowej  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A084 Circus 
pygargus 

błotniak łąkowy 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane (zabudowa terasy zalewowej) 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/obiektów 

rekreacyjnych  
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne) 

B01 Zalesianie trenów otwartych  
C03.03 Produkcja energii wiatrowej  

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja)  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

K03.04 Drapieżnictwo 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A119 Porzana 
porzana 
kropiatka 

 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 
 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A120 Porzana 
parva zielonka 

F01.01 Intensywna hodowla ryb 
 J01.01 Wypalanie  

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 
stosunków wodnych  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A122 Crex crex 
derkacz 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 
J02 Spowodowane przez człowieka zmiany 

stosunków wodnych  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  

B01 Zalesianie trenów otwartych 
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  
K01.04 Zatopienie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

K03.04 Drapieżnictwo 

(sukcesja) A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A151 
Philomachus 

pugnax batalion 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A166 Tringa 
glareola łęczak 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A176 Larus 
melanocephalus 

mewa 
czarnogłowa 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A195 Sterna 
albifrons rybitwa 

białoczelna 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A196 
Chlidonias 

hybridus rybitwa 
białowąsa 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A197 
Chlidonias niger 
rybitwa czarna 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

A222 Asio 
flammeus 

uszatka błotna 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A272 Luscinia 
svecica 

podróżniczek 

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane (zabudowa terasy zalewowej) 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kluczowych żerowisk 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A429 
Dendrocopos 

syriacus dzięcioł 
białoszyi 

G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych  
J01.01 Wypalanie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 

 
 

A14 Utrzymywanie kompleksów 
zadrzewień na działkach (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 a w 

odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego 

Zarządca nieruchomości w 
związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony 
środowiska na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 

porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A004 
Tachybaptus 

ruficollis 
perkozek 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne) J 
02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 
tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A005 Podiceps 
cristatus perkoz 

dwuczuby 

J01.01 Wypalanie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A006 Podiceps 
grisegena 

perkoz 
rdzawoszyi 

J01.01 Wypalanie  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
 K03.04 Drapieżnictwo 

X Brak zagrożeń i nacisków 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

(działanie fakultatywne). 
 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A008 Podiceps 
nigricollis 
zausznik 

J01.01 Wypalanie  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

X Brak zagrożeń i nacisków 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A028 Ardea 
cinerea czapla 

siwa 
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo X Brak zagrożeń i nacisków 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A043 Anser 
anser gęgawa 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

C03.03 Produkcja energii wiatrowej  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A051 Anas 
strepera krakwa 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie, kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne) 

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

zobowiązania podjętego w związku 
z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A052 Anas 
crecca 

cyraneczka 
U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A053 Anas 
platyrhynchos 

krzyżówka 
X brak zagrożeń i nacisków X brak zagrożeń i nacisków 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A055 Anas 
querquedula 

cyranka 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne) 
 J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A056 Anas 
clypeata 

płaskonos 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A058 Netta 
rufina hełmiatka 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A059 Aythya 
ferina głowienka 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A061 Aythya 
fuligula czernica 

F03.01 Polowanie  
F03.02.03 Chwytanie, trucie kłusownictwo 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A070 Mergus 
merganser 

nurogęś 

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 
(likwidacja zadrzewień wzdłuż rzeki)  

G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

A14 Utrzymywanie kompleksów 
zadrzewień na działkach (działanie 

fakultatywne). 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 a w 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

przydrożnych  
J03.02 Antropogeniczne zmniejszenie 

spójności siedlisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego 

Zarządca nieruchomości w 
związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony 
środowiska na podstawie 

przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 

porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A118 Rallus 
aquaticus 

wodnik 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek 

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

A123 Gallinula 
chloropus 
kokoszka 

J01.01 Wypalanie  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A125 Fulica 
atra łyska 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/obiektów 

rekreacyjnych  
J01.01 Wypalanie  

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie (budowle 

hydrotechniczne)  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrzeby 
odwodnienia (w tym koszenie trzciny) 

K03.04 Drapieżnictwo 

K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A136 
Charadrius 

dubius 
sieweczka 

rzeczna 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie (budowle 

hydrotechniczne)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A142 Vanellus 
vanellus czajka 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.02 Usuwanie osadów (mułu…) 

B01. Zalesianie terenów otwartych  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  
K01.04 Zatopienie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
K03.04 Drapieżnictwo 

(działanie fakultatywne). 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

wsparcia z tytułu obniżenia 
dochodowości albo na podstawie 

porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A153 Gallinago 
gallinago kszyk 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie (budowle 
hydrotechniczne)  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub 

torfianek  
J02.02 Usuwanie osadów (mułu…)  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

B01. Zalesianie terenów otwartych  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  
K01.04 Zatopienie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A156 Limosa 
limosa rycyk 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.02 Usuwanie osadów (mułu…)  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictw 

B01. Zalesianie terenów otwartych J02.03.02 
Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych 

K01.03 Wyschnięcie K01.04 Zatopienie K02.01 
Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A160 Numenius 
arquata kulik 

wielki 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

B01. Zalesianie terenów otwartych  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub 
torfianek  

J02.02 Usuwanie osadów (mułu) J02.05 
Modyfikowanie funkcjonowania wód – 

ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

K01.04 Zatopienie K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A162 Tringa 
totanus 

krwawodziób 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

F01.01 Intensywna hodowla ryb  
J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek  
J02.02 Usuwanie osadów (mułu)  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
K03.04 Drapieżnictwo 

B01. Zalesianie terenów otwartych  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych  
K01.03 Wyschnięcie  
K01.04 Zatopienie  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A168 Actitis 
hypoleucos 

brodziec 
piskliwy 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A179 Larus 
ridibundus 
śmieszka 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub 

torfianek  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 

– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny) 
K03.04 Drapieżnictwo 

 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 
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Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A198 
Chlidonias 
leucopterus 

rybitwa 
białoskrzydła 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i 
osuszanie – ogólnie  

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, 
sadzawek, bagien lub torfianek  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód 
– ogólnie (budowle hydrotechniczne)  

J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 
przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (w 

tym koszenie trzciny)  
K03.04 Drapieżnictwo 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych  

K01.03 Wyschnięcie  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) 

D1 Inwentaryzacja terenowa i 
uzupełnienie stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

A230 Merops 
apiaster żołna 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

A336 Remiz 
pendulinus 

remiz 

G05.06 Chirurgia drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych  
J02.10 Gospodarka roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 
(likwidacja zadrzewień wzdłuż rzeki)  

J03.02 Antropogeniczne zmniejszenie 
spójności siedlisk 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt 
rzecznych 

B2 Zachowanie siedliska gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarze (działanie obligatoryjne). 

 
B9 Zmiana sposobu hodowli ryb 

(działanie fakultatywne). 
B10 Utrzymywanie roślinności 

wynurzonej na stawach (działanie 
fakultatywne). 

B11 Utrzymanie kęp drzew i krzewów 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

Ponadto działaniem dla wszystkich przedmiotów ochrony jest D3 Wykonanie monitoringu ssaków drapieżnych wywierających presję na przedmioty ochrony i stworzenie 
programu zarządzania ich populacjami w obszarze Natura 2000 oraz B4 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Źródło: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy (PLB260001) 
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Obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska  

Obszar zajmuje powierzchnię 4 256,77 ha. Został wyznaczony 01.03.2011 r. Dla Obszaru 

obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 

lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 (Dz. Urz. Woj. 2016.574). 

Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

wprowadza się następujące zakazy: podejmowanie działań mogących osobno lub 

w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszaru Natura 2000, 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentami. Przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy 

oraz uwzględniane istniejące oraz potencjalne zagrożenia. W poniżej tabeli przedstawiono 

szczegółowe informacje z ww. Planu Ochrony Obszaru Natura 2000. 
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Tabela 32. Zagrożenia i działania ochronne dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska 

Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

*40A0 Subkontynentalne zarośla 
okołopannońskie 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

5130 Formacje z jałowcem 
pospolitym (Juniperus communis) 

na wrzosowiskach lub na 
wapiennych murawach 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

*6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 
septentrionalis Festucion 

pallentis) 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

A04.03 Zarzucanie pasterstwa, brak 
wypasu. 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime. 

J03.02 Antropogeniczne 
zmniejszenie spójności siedlisk 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot 

ochrony (działanie obligatoryjne). 
 

A2 Koszenie/ ścinanie z wywiezieniem 
biomasy (działanie fakultatywne) 
A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne) 
A4 Wypas (działanie fakultatywne) 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 lub Właściwy 
terytorialnie Nadleśniczy w 

porozumieniu ze sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 2000 

 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 
septentrionalis Festucion 

pallentis) 

K02.01 Zmiana skład gatunkowego 
(sukcesja). 

A04.03 Zarzucani pasterstwa, brak 
wypasu. 

K01.01 Erozja. 
I02 Problematyczne gatunki 

rodzime. 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych. 
A08 Nawożenie / nawozy sztuczne. 

B01.01 Zalesianie terenów otwartych 
(drzewa rodzime). 

 
J03.02 Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk. 

A2 Koszenie/ ścinanie z wywiezieniem 
biomasy (działanie fakultatywne) 

 
A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne) 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne) 
 
 
 

A17 Poinformowanie odpowiednich 
organów o zalegających odpadach 
B2 Utrzymanie siedliska (działanie 

obligatoryjne). 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy 
lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku 

z korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Właściwy terytorialnie Nadleśniczy 

lub wykonujący 
prawa właścicielskie. 

 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

6410 Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) 

U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 
D1 Inwentaryzacja terenowa i 

uzupełnienie stanu wiedzy. 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

6440 Łąki selernicowe U Nieznane zagrożenie lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk D1 Inwentaryzacja terenowa i Sprawujący nadzór nad obszarem 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

110 

Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

(Cnidion dubii) uzupełnienie stanu wiedzy. Natura 2000. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

A06.04 Zaniechanie produkcji 
uprawnej. 

A08 Nawożenie / nawozy sztuczne. 

A01 Uprawa. 
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje  i osuszanie – ogólnie. 

B2 Utrzymanie siedliska (działanie 
obligatoryjne). 

 
A2 Koszenie/ścinanie z wywiezieniem 

biomasy (działanie fakultatywne). 
A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
Wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
Przedmiotów ochrony. 

Wykonujący prawa właścicielskie. 
 

Wykonujący prawa właścicielskie 
na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 
korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

9170 Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio- 

Carpinetum, Tilio- Carpinetum) 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew. 

I02 Problematyczne gatunki 
rodzime. 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna 
i użytkowanie lasów i plantacji. 

B1 Wskazania do prowadzenia 
Gospodarki leśnej. 

B3 Wskazania do prowadzenia 
gospodarki leśnej. 

 
 

C2 Ocena stanu zachowania 
Przedmiotów ochrony. 

 
 
 

D1 Weryfikacja terenowa i uzupełnienie 
stanu wiedzy. 

Właściwy terytorialnie 
Nadleśniczy lub wykonujący 

prawa właścicielskie na 
podstawie porozumienia 

zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000.  

 
Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 lub 
właściwy terytorialnie 

Nadleśniczy na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna 
i użytkowanie lasów i plantacji. 
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie. 

B1 Wskazania do prowadzenia 
gospodarki leśnej. 

B3 Wskazania do prowadzenia 
gospodarki leśnej 

 
 

C2 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy 
lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

 
 
 
 
 

D1 Weryfikacja terenowa i uzupełnienie 
stanu wiedzy. 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 lub 

właściwy terytorialnie 
Nadleśniczy na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescentipetraeae) 

U Nieznane zagrożeni lub nacisk U Nieznane zagrożenie lub nacisk 

A8 Eksperymentalne kwaterowe 
przetrzymywanie zwierząt. 

C2 Ocena stanu zachowania 
przedmiotów ochrony. 

 
D1 Inwentaryzacja miejsc występowania. 

Właściwy terytorialnie 
Nadleśniczy. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 

1902 Cypripedium calceolus 
Obuwik pospolity 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna 
i użytkowanie lasów i plantacji. 

B3 Wskazania do prowadzenia 
Gospodarki leśnej. 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6177 Maculinea (Phengaris) 
teleius Modraszek teleius 

A02.03 Usuwanie trawy pod grunty 
orne. 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

B2 Utrzymanie siedliska (działanie 
obligatoryjne). 

 
 
 

A2 Koszenie/ścinanie z 
Wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

 
 
 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

Przedmiotów ochrony. 

Wykonujący prawa właścicielskie. 
 

Wykonujący prawa właścicielskie 
na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 
korzystaniem z programów 
wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości albo na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

1083 Lucanus cereus Jelonek 
rogacz 

B02.01.01 Odnawianie lasu po 
wycince. 

B02.04 Usuwanie martwych i 
umierających drzew. 

E02.01 Fabryka (tartak). 

F03.02.01 Kolekcjonowanie 
owadów. 

B3 Wskazania do prowadzenia 
Gospodarki leśnej. 

 
C1 Ocena stanu zachowania 

przedmiotów ochrony 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy. 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

1084 Osmoderma eremita B02.04 Usuwanie martwych i J01.01 Wypalanie. B2 Zachowanie siedliska gatunku Właściciel lub wykonujący prawa 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

(Osmoderma barnabita) Pachnica 
dębowa 

umierających drzew. 
J01.01 Wypalanie. 

stanowiącego przedmiot ochrony. 
 
 
 

A13 Powstrzymanie się od wycinania 
zasiedlonych drzew w miejscach 

występowania gatunku 
A20 Poinformowanie o potrzebie 

Powstrzymania wycinania drzew w 
miejscach występowania gatunku. 

 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania 
Przedmiotów ochrony. 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
Wykonujący prawa właścicielskie 

na podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 
 
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Ponadto działaniem dla wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 jest A12 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Źródło: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 
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Obszar Natura 2000 Ostoja Nidziańska 

Obszar zajmuje powierzchnię 26 515,64 ha. Został wyznaczony 05.02.2008 r. Dla Obszaru 

obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 

lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. 2016.575). 

Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

wprowadza się następujące zakazy: podejmowanie działań mogących osobno lub 

w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszaru Natura 2000, 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota odbywać się będzie 

zgodnie z ww. dokumentami. Przestrzegane będą obowiązujące na tym obszarze zakazy 

oraz uwzględniane istniejące oraz potencjalne zagrożenia. W poniżej tabeli przedstawiono 

szczegółowe informacje z ww. Planu Ochrony Obszaru Natura 2000. 
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Tabela 33. Zagrożenia i działania ochronne dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska 

Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

*1340 Śródlądowe 
słone łąki, pastwiska i 

szuwary (Glauco- 
Puccinietalia część - 

zbiorowiska 
śródlądowe)  

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia.  
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu.  
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych 

(zaorywanie).  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 

wód – ogólnie.  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja).  

H01 Zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych).  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub 
torfianek .  

K01.03 Wysychanie.  
K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej.  

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne).  
 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy  
(działanie fakultatywne).  

A11 Ograniczenie  ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy  (działanie 

fakultatywne).  
A4  Wypas  (działanie fakultatywne).  

 
C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 

ochrony  
D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 

stanu wiedzy  

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie  

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000.  
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  

 

3150 Starorzecza i 
naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 
zbiorowiskami z 

Nymphaeion, 
Potamion 

E03 Odpady, ścieki. 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/ obiektów 

rekreacyjnych. 
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie. 
K01.02 Zamulenie. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

K02.03 Eutrofizacja (biomasa z łąk i 
pól). 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych. 

A08 Nawożenie. 
H01 Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych). 

G05.04 Wandalizm. 
J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych. 
J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 
 
 
 
 
 

A7 Odmulanie (działanie fakultatywne). 
A6 Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż 

brzegów (działanie fakultatywne). 
A9 Ograniczenie zarastania (działanie 

fakultatywne). 
 

 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie, a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządca 

nieruchomości 
 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000, a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządca 

nieruchomości na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 
stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

3260 Nizinne i 
podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 
włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

K01.02 Zamulenie. 
K02.03 Eutrofizacja (naturalna). 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych. 

A08 Nawożenie. 
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/ obiektów 

rekreacyjnych. 
H01 Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych). 

J02.03.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych. 

 
 
 
 

A6 Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż 
brzegów. 

A7 Odmulanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 
stanu wiedzy. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000, a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządca 

nieruchomości w związku z 
wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

3270 Zalewane 
muliste brzegi rzek z 

roślinnością 
Chenopodion rubri 
p.p. i Bidention p.p.  

E03 Odpady, ścieki.  
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/ obiektów 

rekreacyjnych.  
G02.08 Kempingi i karawaningi.  

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie.  

J03.02 Antropogeniczne  zmniejszenie 
spójności  siedlisk.  

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych.  

A08 Nawożenie.  
H01 Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych).  

G05.04 Wandalizm.  
J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych.  
J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie.  

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 
stanu wiedzy. 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

*6210 Murawy 
kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 
ciepłolubne murawy z 

Asplenion 
septentrionalis 

Festucion pallentis) - 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia. 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu. 
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych 

(zaorywanie). 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

(nadmierna penetracja). 

A02 Zmiana sposobu uprawy. 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie. 
G01 Sporty i inne formy czynnego 
wypoczynku/rekreacji uprawiane w 

plenerze. 
G02 Infrastruktura sportowa i 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie. 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

priorytetowe są tylko, 
gdy występują na nich 

ważne stanowiska 
storczyków 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) – ekspansja krzewów i 

podrostu drzew). 
K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej. 
E01.03 Zabudowa rozproszona. 

F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin 
lądowych – ogólnie 

rekreacyjna. fakultatywne). 
 
 

 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6210 Murawy 
kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 
ciepłolubne murawy z 

Asplenion 
septentrionalis 

Festucion pallentis) 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia. 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu. 
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych 

(zaorywanie). 
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane 

(nadmierna penetracja). 
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) – ekspansja krzewów i 
podrostu drzew). 

K02.02 Nagromadzenie materii 
organicznej. 

E01.03 Zabudowa rozproszona . 
F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin 

lądowych – ogólnie. 

A02 Zmiana sposobu uprawy. 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie. 
G01 Sporty i inne formy czynnego 
wypoczynku/rekreacji uprawiane w 

plenerze. 
G02 Infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna. 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 

(działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie. 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6410 
Zmiennowilgotne łąki  
trzęślicowe (Molinion)  

A08 Nawożenie/nawozy sztuczne  
A03.03 Zaniechanie/brak koszenia.  
J02 Spowodowana przez człowieka 

zmiana stosunków wodnych.  

A02.01 Intensyfikacja  
A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych.  
B01 Zalesianie terenów otwartych.  

J02.05 Modyfikowanie 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja).  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  

funkcjonowania wód – ogólnie.  
K01.03 Wyschnięcie.  

K01.04 Zatopienie.  
 

 
 

 
A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 

(działanie fakultatywne) 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy (działanie  

fakultatywne). 
 
 

3 Wycinanie drzew i krzewów z wywiezieniem 
biomasy (działanie fakultatywne).  

 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.  
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6430 Ziołorośla 
górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne 
(Convolvuletalia 

sepium) 
 

J02.10 Gospodarka roślinnością 
wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia (wycinanie zakrzewień 
nadrzecznych). 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

I01 Obce gatunki inwazyjne. 

A02.01 Intensyfikacja rolnictwa. 
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie. 
J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych. 
J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – ogólnie. 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 
 
 
 
 

A6 Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż 
brzegów (działanie fakultatywne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 

ochrony. 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie. 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000, a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządca 

nieruchomości w związku z 
wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

6510 Niżowe i górskie A02 Zmiana sposobu uprawy A02.01 Intensyfikacja rolnictwa. B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego Właściciel lub wykonujący prawa 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

świeże łąki 
użytkowane 

ekstensywnie 
(Arrhenatherion 

elatioris) 
W przypadku 

nakładania się działań 
ochronnych dla 
siedliska 6510 z 

działaniami dla innych 
przedmiotów ochrony 
pierwszeństwo mają 
działania dla innych 

przedmiotów ochrony. 

(podsiewanie gatunków uprawowych; 
zamiana łąk na pola uprawne). 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia. 
A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 

wypasu. 
A08 Nawożenie/nawozy sztuczne. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

K02.03 Eutrofizacja (naturalna). 

A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych. 
B01 Zalesianie terenów otwartych. 
E01.03 Zabudowa rozproszona. 

J02.05 Modyfikowanie 
funkcjonowania wód – ogólnie. 

K01.03 Wyschnięcie. 
K01.04 Zatopienie 

stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 
obligatoryjne). 

 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony 

właścicielskie 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-

Caricetea)  

Nie określa się ze względu na 
planowane wnioskowanie o zmianę 

statusu ochronnego siedliska.  

Nie określa się ze względu na 
planowane wnioskowanie o zmianę 

statusu ochronnego siedliska.  

D3 Aktualizacja Standardowego Formularza 
Danych obszaru Natura 2000.  

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, 

torfowisk, mechowisk 

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie. 

K04.01 Konkurencja (trzcina). 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 

wód – ogólnie (wykonanie zbiornika 

K01.03 Wyschnięcie. 
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja) – zarastanie przez 
drzewa i krzewy. 

B2 Zachowanie siedliska przyrodniczego 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

retencyjnego). 
A03.03 Zaniechanie/brak koszenia. 

 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

 
 
 
 

A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 
 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony 

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

8310 Jaskinie 
nieudostępnione do 

zwiedzania  

G05.04 Wandalizm (zaśmiecanie, 
palenie ognisk, pisanie po ścianach).  

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 
powodowane przez działalność 

człowieka (nielegalne uzyskiwanie 
okazów skał).  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja) – zarastanie wejść przez 

drzewa i krzewy.  

H07 Inne formy zanieczyszczenia 
(dopływ zanieczyszczonych wód 

gruntowych).  

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy.  

A17 Poinformowanie odpowiednich organów o 
zalegających odpadach. 

 
C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 

ochrony  

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie  

 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  

9170 Grąd 
środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 
Tilio-Carpinetum)  

B02.01 Odnawianie lasu po wycince 
(nasadzenia gatunkami niewłaściwymi 

dla siedliska).  
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne 

użytkowanie  
I01 Obce gatunki inwazyjne  

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych 
(wycinanie starszych 

drzewostanów).  
B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew.  
G05.04 Wandalizm.  

B3 Wskazania do prowadzenia gospodarki 
leśnej.  

 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony 

D2 Wskazanie powierzchni leśnych o 
wysokich i średnich parametrach struktury i 

funkcji.  

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
 
 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

*91E0 Łęgi G05.04 Wandalizm.  H01 Zanieczyszczenia wód B3 Wskazania do prowadzenia gospodarki Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-
fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 
glutinoso-incanae) i 

olsy źródliskowe  
 

G02.08 Kempingi i karawaningi.  
J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych.  
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie.  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych.  
I01 Obce gatunki inwazyjne.  

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych).  
J02.10 Gospodarka roślinnością 
wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia (wycinanie zakrzewień 
nadrzecznych).  

J02.05 Modyfikowanie 
funkcjonowania wód – ogólnie. 

K01.03 Wyschnięcie.  

leśnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 Gospodarka przerębowa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony 

D1 Weryfikacja rozmieszczenia oraz stanu 
zachowania siedliska 

właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego. Zarządca 

nieruchomości w związku z 
wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.  
 
 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

91F0 Łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-
jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Nie określa się ze względu na 
planowane wnioskowanie o zmianę 

statusu ochronnego siedliska. 

Nie określa się ze względu na 
planowane wnioskowanie o zmianę 

statusu ochronnego siedliska. 

D3 Aktualizacja Standardowego 
Formularza Danych obszaru Natura 2000 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

1902 Cypripedium 
calceolus  Obuwik 

pospolity  

F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin – 
ogólnie.  

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin.  
G05.04 Wandalizm.  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja).  

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych.  
B02 Gospodarka leśna i plantacyjna, 

użytkowanie lasów i plantacji.  
B02.01 Odnawianie lasu po wycince, 

nasadzenia.  
B02.02 Wycinka lasu.  

K04.04 Brak czynników 
zapylających.  

B3 Wskazania do prowadzenia gospodarki 
leśnej.  

 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony.  

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy  
 
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

2249 Carlina 
onopordifolia 
Dziewięćsił 

popłocholistny 

F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin – 
ogólnie. 

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin. 
G05.04 Wandalizm. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja). 

B01 Zalesianie terenów otwartych. 
H07 Inne formy zanieczyszczenia. 

D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki 
rowerowe. 

G01 Sporty i inne formy czynnego 
wypoczynku/rekreacji uprawiane w 

plenerze. 

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie na 

podstawie zobowiązania podjętego w 
związku z korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 
dochodowości albo porozumienia 

zawartego z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 2000. 

 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

*4087 Serratula 
lycopifolia Sierpik 

różnolistny  

F04 Pozyskiwanie/usuwanie roślin – 
ogólnie.  

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin.  
G05.04 Wandalizm.  

K02.01 Zmiana składu gatunkowego 
(sukcesja).  

A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych.  

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 

(działanie fakultatywne). 
 
 
 
 

 
C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 

ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.  
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem  z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000.  
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

1308 Barbastella 
barbastellus Mopek  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk  U Nieznane zagrożenie lub nacisk  
D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 

stanu wiedzy.  
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  

1337 Castor fiber  
Bóbr europejski  

X Brak zagrożeń i nacisków.  
E01 Tereny zurbanizowane, tereny 

zamieszkane.  
C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 

ochrony.  
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

D01.02 Drogi, autostrady.  
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie.  
J02.10 Gospodarka roślinnością 
wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia (wycinanie zakrzewień 
nadrzecznych).  

J02.03.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych.  

1355 Lutra lutra  
Wydra  

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane.  

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/obiektów 

rekreacyjnych.  
J02.02 Usuwanie osadów (mułu).  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 
wód -  

Ogólnie.  
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych.  

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych.  
A08 Nawożenie/nawozy sztuczne.  

E03 Odpady, ścieki.  
H01 Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych).  

D01.02 Drogi, autostrady.  
J02 Spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych.  
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie.  
J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydrotechniczne, jazy.  
K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony.  

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

1166 Triturus 
cristatuscristatus  

Traszka grzebieniasta  

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane.  

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/obiektów 

rekreacyjnych.  
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie.  
K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych.  
A08 Nawożenie/nawozy sztuczne.  

D01.02 Drogi, autostrady.  
E03 Odpady, ścieki.  

H01 Zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych).  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub 
torfianek.  

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne).  
A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 

wywiezieniem biomasy (działanie 
fakultatywne).  

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub własność jednostek 

samorządu terytorialnego. Zarządca 
nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na podstawie 

przepisów prawa 
 

Właściwy terytorialnie Nadleśniczy, 
właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

samorządu terytorialnego. Zarządca 
nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.   
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000.  

1188 Bombina 
bombina 

Kumak nizinny 

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane. 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 
gospodarstw domowych/obiektów 

rekreacyjnych. 
J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie – ogólnie. 
K02.03 Eutrofizacja (naturalna). 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych. 
A08 Nawożenie/nawozy sztuczne. 

D01.02 Drogi, autostrady. 
E03 Odpady, ścieki. 

H01 Zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych (limnicznych, 

lądowych, morskich i słonawych). 
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub 
torfiarek. 

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 

wywiezieniem biomasy (działanie 
fakultatywne). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub własność jednostek 

samorządu terytorialnego. 
Zarządca nieruchomości w związku z 
wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Zarządca nieruchomości w związku z 
wykonywaniem obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na podstawie 
przepisów prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

1096 Lampetra 
planeri  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  
D1 Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie 

stanu wiedzy.  
Sprawujący nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

Minóg strumieniowy  

1130 Aspius aspius 
Boleń  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk  U Nieznane zagrożenie lub nacisk  

5339 Rhodeus 
sericeus amarus  

Różanka  
U Nieznane zagrożenie lub nacisk  U Nieznane zagrożenie lub nacisk  

1145 Misgurnus 
fossilis  Piskorz  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk  U Nieznane zagrożenie lub nacisk  

1149 Cobitis taenia  
Koza  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  

1163 Cottus gobio  
Głowacz białopłetwy  

U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  U Nieznane zagrożenie lub nacisk.  

1014 Vertigo 
angustior  

Poczwarówka 
zwężona  

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu.  

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie.  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 
wód – ogólnie.  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja).  

A11 Inne rodzaje praktyk rolniczych.  
C01.03 Wydobywanie torfu.  

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane.  

J01.01 Wypalanie.  
J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub 
torfiarek.  

J02.10 Gospodarka roślinnością 
wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia (wycinanie zakrzewień 
nadrzecznych).  

K01.03 Wyschnięcie.  
K01.04 Zatopienie.  

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne).  
 
 
 

A2 Koszenie/ścinanie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne).  

 
 
 
 
 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne).  
A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne).  
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony.  

D1 Inwentaryzacja terenowa  i uzupełnienie 
stanu wiedzy  

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.  
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000.  
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000  
 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  

 

1032 Unio crassus  
Skójka 

gruboskorupowa  
U Nieznane zagrożenie lub nacisk  U Nieznane zagrożenie lub nacisk  

D1 Inwentaryzacja terenowa  i uzupełnienie 
stanu wiedzy 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000  

1037 Ophiogomphus 
cecilia  Trzepla 

zielona  

E01 Tereny zurbanizowane, tereny 
zamieszkane (zabudowa terasy 

zalewowej).  
E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

A07 Stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych.  
A08 Nawożenie/nawozy sztuczne.  

H01 Zanieczyszczenie wód 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony.  

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

gospodarstw domowych/obiektów 
rekreacyjnych.  

J02.02 Usuwanie osadów (mułu).  
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania 

wód – ogólnie. J02.10 Gospodarka 
roślinnością wodną i przybrzeżną na 

potrzeby odwodnienia (wycinanie 
zakrzewień nadrzecznych).  

powierzchniowych (limnicznych, 
lądowych, morskich i słonawych).  

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie.  

J02.03.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt rzecznych  

K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  

6177 Maculinea 
(Phengaris) Telesiu 

Modraszek telejus 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu. 

A08 Nawożenie/nawozy sztuczne. 
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja). 
K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej. 
K02.03 Eutrofizacja (naturalna). 

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie. 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
(podsiewanie obcych gatunków; 
zamiana łąk na pola uprawne). 

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia. 
B01 Zalesianie terenów otwartych. 
E01.03 Zabudowa rozproszona. 

J01.01 Wypalanie. 
K01.03 Wyschniecie. 
K01.04 Zatopienie. 

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 

A4 Wypas (działanie fakultatywne). 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

  
4038 Lycaena helle  

Czerwończyk fioletek  

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu.  

A08 Nawożenie/nawozy sztuczne.  
K02.01 Zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja).  
K02.02 Nagromadzenie materii 

A02 Zmiana sposobu uprawy 
(podsiewanie obcych gatunków; 
zamiana łąk na pola uprawne).  

A03.03 Zaniechanie/brak koszenia.  
B01 Zalesianie terenów otwartych.  
E01.03 Zabudowa rozproszona.  

B2 Zachowanie siedliska gatunku 
stanowiącego przedmiot ochrony (działanie 

obligatoryjne). 
 

A2 Koszenie z wywiezieniem biomasy 
(działanie fakultatywne). 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie. 

 
Właściciel lub wykonujący prawa 

właścicielskie na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenie 

Działania ochronne 

Działania ochronne 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

istniejące potencjalne 

organicznej.  
K02.03 Eutrofizacja (naturalna).  

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie – ogólnie.  

J01.01 Wypalanie.  
K01.03 Wyschniecie.  
K01.04 Zatopienie.  

A11 Ograniczenie ekspansji trzciny, z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 
 
 

A3 Wycinanie drzew i krzewów z 
wywiezieniem biomasy (działanie 

fakultatywne). 
 

 
 

 
A4 Wypas (działanie fakultatywne). 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony. 

korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

porozumienia zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
 
 

Właściciel lub wykonujący prawa 
właścicielskie na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z 
korzystaniem z programów wsparcia z 
tytułu obniżenia dochodowości albo na 
podstawie porozumienia zawartego z 
organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
 

Sprawujący nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

Ponadto działaniem dla wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 jest B6 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Źródło: Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska (PLH260003)
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POMNIKI PRZYRODY  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

2018 poz. 1614 z późn. zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej 

 i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 

wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie.  

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody na terenie Gminy Złota istnieje 11 

pomników przyrody. Wykaz pomników przyrody wraz z opisem zaprezentowano w tabeli 

poniżej.  
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Tabela 34. Pomniki przyrody w Gminie Złota 

L.p. rodzaj 
Data 

utworzenia 
Położenie Opis pomnika 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, 
ustanowieniu lub wyznaczeniu i pozostałych 

aktów prawnych 

1 
głazy 

narzutowe 
1987-10-02 

po dwóch stronach ścieżki w 
północno-wschodniej części parku 

podworskiego w Chrobrzu 

I głaz po lewej stronie ścieżki: obwód - 3,90 m, 
długość - 1,30 m, szerokość - 1,10 m, wysokość 

- 0,70 m; II głaz po prawej stronie ścieżki: 
obwód - 3,50 m, długość - 1,20 m, szerokość - 

0,80 m, wysokość - 0,50 m. Głazy są zagłębione 
w ziemi. 

Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z 
dn. 2.10.1987 r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody 

Rozporządzenie Nr 7/94 Wojewody Kieleckiego z 
dn. 4.08.1994 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie uznania za pomniki przyrody 

2 drzewo 1992-01-15 

Ok. 200 m na południe od 
leśniczówki w Zawarży - 

Nadleśnictwo Pińczów, Leśnictwo 
Rudawa 

gatunek: Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus 
sylvatica; pierśnica: 107 cm; wysokość: 35 m 

obwód pnia na wys. 1,3 m: 335 cm 

Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego z 
dn. 4.12.1991 r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody 

3 drzewo 1992-01-15 
rośnie około 300 m na południe od 
leśniczówki Rudawa - Nadleśnictwo 

Pińczów, Leśnictwo Rudawa 

gatunek: Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus 
sylvatica; pierśnica: 88 cm; wysokość: 32 m 

obwód pnia na wys. 1,3 m: 275 cm 

Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego z 
dn. 4.12.1991 r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody 

4 drzewo 1992-01-15 

rośnie w oddziale 97a, leśnictwo 
Zawarża, Nadleśnictwo Pińczów; 

około 500 m od wsi Graby w kierunku 
Złotej koło Odrzywołu 

gatunek: Dąb bezszypułkowy - Quercus 
petraea; pierśnica: 121 cm; wysokość: 26 m 

Rozporządzenie Nr 5/91 Wojewody Kieleckiego z 
dn. 4.12.1991 r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody 

5 
grupa 
drzew 

1994-10-09 
rosną przy drodze gminnej w tak 

zwanych "Cierniach" 

gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; 
pierśnica: 75 cm; wysokość: 25 m 

gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; 
pierśnica: 75 cm;wysokość: 25 m 

Uchwała Nr III/23/94 Rady Gminy Złota z dn. 
9.10.1994 r. w sprawie uznania za pomnik 

przyrody 

6 
grupa 
drzew 

1994-10-09 
rosną na terenie parku w Chrobrzu 

przy drodze (nr dz. 1165) 

gatunek: Topola biała - Populus alba; pierśnica: 
129 cm 

gatunek: Topola biała - Populus alba; pierśnica: 
126 cm 

gatunek: Topola biała - Populus alba; pierśnica: 
126 cm;wysokość: 26 m 

Uchwała Nr III/23/94 Rady Gminy Złota z dn. 
9.10.1994 r. w sprawie uznania za pomnik 

przyrody 

7 drzewo 1956-03-05 
rośnie w kierunku południowo-

wschodnim od kościoła 

wiek około 200 lat 

gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; 
pierśnica: 124 cm; wysokość: 24 m 

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej Nr 111 z dn. 05.03.1956 r. 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 
35/2007  z dn.12.12.2007 r. w sprawie uznania za 
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L.p. rodzaj 
Data 

utworzenia 
Położenie Opis pomnika 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, 
ustanowieniu lub wyznaczeniu i pozostałych 

aktów prawnych 

pomniki przyrody 

8 
grupa 
drzew 

1958-03-05 w parku podworskim w Chrobrzu 

wiek około 200-250 lat, dwie lipy szerokolistne, 
jeden klon pospolity 

gatunek: brak danych; pierśnica: 135 cm; 
wysokość: 25 m 

gatunek: brak danych; pierśnica: 135 cm; 
wysokość: 25 m 

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej Nr 111 z dn. 05.03.1956 r. 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 
35/2007  z dn.12.12.2007 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody 

9 
grupa 
drzew 

2004-11-21 
rosną przy drodze gminnej w tak 

zwanych "Cierniach" 

szpaler lip po lewej stronie drogi od Złotej 

4 drzewa (brak określonego gatunku) 

9 drzew( gatunek: Lipa drobnolistna - Tilia 
cordata ; pierśnica: 85 cm; wysokość: 19 m) 

Uchwała Nr IV/28/2004 Rady Gminy w Złotej z 
dn. 27.07.2004 r. w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody 

10 skałka 2007-04-27 

we wschodniej części wsi Wola 
Chroberska; podnóże skarpy 

przylega do drogi łączącej Wolę 
Chroberską z wsią Chroberz 

Skarpa skalna o długości 100 m i wysokości 60 
m 

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy w Złotej z dn. 
27.04.2007 r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody 

11 
głazy 

narzutowe 
2008-12-04 

położone w parku podworskim w 
Chrobrzu: głaz I - przy drodze 

prowadzącej do pałacu, po prawej 
stronie idąc do pałacu; głaz II - przy 
drodze prowadzącej do pałacu, po 

lewej stronie idąc do pałacu 

głaz narzutowy I - o obwodzie 2,30 m; głaz 
narzutowy II o obwodzie 3,50 m 

 

Uchwała Nr XVII/95/08 Rady Gminy w Złotej z dn. 
3.09.2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://crfop.gdos.gov.pl 
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Na terenie Gminy Złota występuje również jeden użytek ekologiczny – kurhan ze 

stanowiskami roślin chronionych - kępa drzew i krzewów na działce ewid. nr 65/1 we wsi 

Miernów. Celem ochrony ustanowionego użytku ekologicznego jest ochrona roślinności 

ciepłolubnej jak: szałwia łąkowa, goździk kartuzek, wilczomlecz sosnka, przetacznik kłosowy, 

lucerna sierpowata oraz niezwykle rzadki takson - jaskier illiryjski. 

PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT 

Tabela 35. Analiza SWOT dla obszarów interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe strony 

 atrakcyjne położenie, 

 występowanie form ochrony przyrody, 

 bogaty świat roślin i zwierząt, 

 niska lesistość terenów Gminy, co sprzyja 
erozji gleby, 

Szanse Zagrożenia 

 regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe 
zobowiązujące do podnoszenia jakości 
środowiska, w tym ochrony ustanowionych 
form ochrony przyrody, 

 programy i akcje edukacyjno - informacyjne w 
szkołach i wśród mieszkańców Gminy o 
potrzebie ochrony przyrody, 

 nowoczesne sposoby wykrywania 
kłusowników i szkód w ekosystemie (drony, 
systemy termowizyjne), 

 postępujący proces eutrofizacji, 

 kłusownictwo i łowiectwo, 

 utrata siedlisk w wyniku zmian 
hydrologicznych, 

 zbyt intensywne zagospodarowanie terenów 
wzdłuż rzek i starorzeczy, 

 zmiany klimatyczne.  

Źródło: Opracowanie własne 

3.2.9 Zagrożenia poważnymi awariami 

Zagadnienia związane z poważnymi awariami zostały uregulowane przede wszystkim  

w Ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł IV „Poważne awarie”). Definicja ustawowa 

określa poważną awarię jako „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych sytuacji, prowadząca do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem” (art. 3, ust. 23). Definicja ta jest zbieżna z Dyrektywą Seveso II 

(96/82/WE) oraz Konwencją z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii 

przemysłowych. 

AWARIE ELEKTROWNI JĄDROWYCH, GWAŁTOWNE POŻARY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ATAKI 

TERRORYSTYCZNE 

Zakładem stwarzającym zagrożenie awarią przemysłową jest każdy zakład, na którego 

terenie znajdują się substancje niebezpieczne, mogące spowodować zagrożenie życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska. Ze względu na rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych 

zakłady dzielimy, zgodnie z art. 248, ust. 1 u.p.o.ś., na: 
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 zakłady o zwiększonym ryzyku, 

 zakłady, na których terenie znajdują się mniej niebezpieczne substancje lub ich ilość jest 

mniejsza, 

 zakłady o dużym ryzyku.  

Na terenie Gminy Złota nie funkcjonują większe zakłady przemysłowe, które stanowiłyby 

zagrożenie dla środowiska i życia ludzi. Niedogodności dla mieszkańców może stanowić 

prowadzona w Złotej hodowla tuczników, przy czym nie wiąże się to ze znaczącym ryzykiem 

wystąpienia zagrożenia w postaci awarii. 

TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

Poważne zagrożenie w powiecie pińczowskim oraz dla Gminy Złota stanowić może transport 

substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Obecność na terenie Gminy ważnych 

szlaków komunikacyjnych stanowi nie tylko potencjał rozwojowy, ale także zwiększa 

możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych.  

W przypadku Gminy największą arterią komunikacyjną na jej terenie jest droga wojewódzka 

o nr 776, prowadząca do Buska Zdroju. 

INNE ZAGROŻENIA 

Wśród innych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie Gminy, można wyróżnić: zagrożenia 

radiacyjne (skażenia promieniotwórcze), chemiczne (zagrożenie toksycznymi środkami 

przemysłowymi i innymi substancjami chemicznymi), biologiczne: epidemie, epizootie (plagi 

zwierzęce), epifitozy (choroby populacji roślinnej), awarie urządzeń infrastruktury technicznej 

(gazowe, energetyczne, wodociągowe), terrorystyczne (z wykorzystaniem broni, bomb, 

materiałów wybuchowych, środków chemicznych oraz biologicznych). 

W ostatnich latach na terenie Gminy wystąpiły następujące zjawiska, stanowiące zagrożenia 

przyrodnicze: 

 w 2017 r.: przymrozki i mrozy, wichury i trąby powietrzne oraz gradobicia; 

 w 2018 r.: susze. 

Zdarzenia te spowodowały znaczne straty finansowe. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy, 

straty te oszacowano na łączną kwotę ponad 7 mln zł.  
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PODSUMOWANIE: ANALIZA SWOT 

Tabela 36. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 

 brak działalności przemysłowej stanowiącej 
potencjalne zagrożenie,  

 występujące awarie infrastruktury 
technicznej, 

Szanse Zagrożenia 

 edukacja społeczeństwa na temat 
postępowania podczas wystąpienia 
poważnej awarii, 

 postęp technologiczny, 

 zewnętrzne wsparcie finansowe na zakup 
sprzętu i urządzeń ostrzegawczych, 

 zdarzenia losowe w zakładach pracy, 

 awarie podczas transportu substancji 
niebezpiecznych, 

 przymrozki i mrozy, wichury i trąby 
powietrzne, gradobicia, susze. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.3 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody 
i energii 

RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA WODY DO CELÓW PRODUKCYJNYCH I KONSUMPCYJNYCH 

Osiągnięcie założonego celu, będzie możliwe w przypadku podjęcia działań przez Gminę 

oraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie jednostki, zużywające na cele 

produkcyjne zasoby wody. Zgodnie z danymi GUS, zużycie wody przez wszystkich 

korzystających (przede wszystkim na cele konsumpcyjne) utrzymywało się na podobnym 

poziomie w badanym okresie jednocześnie zmniejszyła się liczba osób korzystających z sieci 

wodociągowej. Ograniczenie zużycia wody będzie wymagało wzrostu świadomości 

mieszkańców co do konieczności racjonalnego gospodarowania wodą i przyjęcie przez nich 

odpowiednich nawyków w korzystaniu z tego zasobu. W celu dalszego zmniejszenia 

wodochłonności w strefie gospodarki, zakłady korzystające ze środowiska – pobierające 

wodę, surowce i energię powinny stosować najlepsze dostępne techniki (BAT). Istotne jest 

wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach (normy ISO 14000), 

wprowadzanie zasad Czystej Produkcji oraz przystępowanie do programów sektorowych  

z dziedziny ochrony środowiska. 

Oszczędne gospodarowanie wodą ma istotne znacznie dla środowiska naturalnego, a skala 

oszczędności zależy w głównej mierze od świadomości ekologicznej i determinacji 

mieszkańców Gminy. Proekologiczne rozwiązania powinny być także stosowane  

w budynkach użyteczności publicznej usytuowanych na terenie jednostki. Dotychczasowe 

doświadczenia (zebrane przez Witolda M. Lewandowskiego w opracowaniu pt. 

„Proekologiczne odnawialne źródła energii”), wskazują że najważniejsze oszczędności wody 

uzyskuje się dzięki: 

 „zainstalowaniu indywidualnych liczników wody w gospodarstwach domowych, 
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 zastąpieniu tradycyjnych spłuczek o dużej pojemności rozwiązaniami o innej konstrukcji, 

umożliwiającymi 2-3 krotne zmniejszenie zużycia wody, 

 zastąpieniu zaworów dławicowych zaworami np. kulowymi, które mają mniejsze opory 

przepływu i nie wymagają wymiany uszczelek, 

 stosowaniu w bateriach umywalkowych, prysznicowych i kuchennych mieszaczy, które 

napowietrzają wodę, zwiększają jej efektywną objętość i tym samym zmniejszają jej 

pobór, 

 zastąpieniu wanien kabinami prysznicowymi, w których pobór wody jest 3-4 razy 

mniejszy, 

 zmianie systemu mycia w umywalkach i zlewozmywakach – nie pod bieżącą wodą, 

 instalowaniu pralek i zmywarek o małym poborze wody”. 

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ENERGII 

Do realizacji założonego celu, ze względu na wzrastające ceny energii, będą dążyć zarówno 

przedsiębiorcy, jak i władze oraz mieszkańcy Gminy. Zmniejszenie zużycia energii jest 

bowiem jedynym sposobem ograniczenia wydatków związanych z pozyskaniem energii 

elektrycznej, jak i cieplnej. Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie 

do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to także procesów, które 

służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: 

ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej. 

Niżej wymienione fakty, mówiące, że: 

 zasoby paliw są ograniczone, 

 dostępność do paliw jest coraz trudniejsza, 

 ceny paliw będą miały tendencję wzrostową, 

 należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,  

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego 

wykorzystania. 

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii nie musi wcale odbywać się 

kosztem obniżenia poziomu życia ani wiązać się z pogorszeniem warunków pracy, 

rezygnacją z ogrzewania mieszkań, oświetlania ich i korzystania z coraz nowocześniejszych 

urządzeń gospodarstwa domowego oraz zaprzestaniem korzystania ze środków transportu. 

Energię można bowiem zaoszczędzić następującymi metodami: 

 modyfikując istniejące systemy energetyczne zarówno w samym procesie jej 

wytwarzania, jak i transportu, 
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 wprowadzając nowe energooszczędne technologie w przemyśle, budownictwie, 

rolnictwie i gospodarstwach domowych, 

 promując oszczędzanie energii za pomocą akcji propagandowych oraz wprowadzaniem 

zachęcających do oszczędzania bodźców ekonomicznych. 

Działania mające na celu racjonalizację zużycia energii będą w głównej mierze prowadzone 

przez podmioty gospodarcze, m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych technologii  

w gospodarce, władze samorządowe pragnące minimalizować rachunki związane  

z dostawami paliw i energii elektrycznej na potrzeby infrastruktury publicznej. Zadaniem 

władz samorządowych będzie ponadto organizacja działań edukacyjnych i informacyjnych  

z zakresu upowszechniania metod racjonalizacji zużycia energii. Zrównoważone 

wykorzystanie energii dotyczy nie tylko rolnictwa, energetyki i budownictwa, ponieważ także 

indywidualne gospodarstwa domowe mają ogromne możliwości ochrony środowiska poprzez 

energooszczędne budownictwo oraz energooszczędne systemy ogrzewania. 

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW 

Priorytetowym celem w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów jest 

„zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego 

wykorzystywaniem zasobów w sytuacji wzrostu gospodarczego - koncepcja zwana 

rozdzieleniem (decoupling). W praktyce oznacza to zredukowanie oddziaływania na 

środowisko będącego skutkiem wykorzystywania zasobów, przy jednoczesnej poprawie 

ogólnej wydajności zasobów w obszarze gospodarki”. Realizacja założonego celu jest 

uwarunkowana podjęciem proekologicznych działań przez podmioty gospodarcze 

funkcjonujące na terenie Gminy Złota. Motywację do podjęcia działań  

w tym zakresie stanowią coraz wyższe koszty zakupu materiałów oraz utylizacji odpadów,  

w związku z czym działania ograniczające materiałochłonność oraz ilość odpadów przełożą 

się na konkretne oszczędności przedsiębiorstw. Zadaniem władz samorządowych oraz 

organów publicznych będzie natomiast informowanie, wspieranie i monitorowanie działań 

podejmowanych przez firmy w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości odpadów 

oraz kontrola zgodności tych działań z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.4 Zagadnienia horyzontalne 

Zgodnie z wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, w ramach każdego obszaru interwencji należy uwzględnić zagadnienia 

horyzontalne: adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania 

edukacyjne oraz monitoring środowiska. 
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3.4.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Występujące w ostatnich kilku dekadach skutki zmieniającego się klimatu, zwłaszcza 

wzrostu temperatury, częstotliwości i nasilania zjawisk ekstremalnych, systematycznie się 

pogłębiają. Stanowią tym samym zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu 

krajów na świecie, w tym także dla Polski. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz 

dostosowania się (adaptacji) do prognozowanych skutków zmian klimatu, które powinny być 

realizowane jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych 

(mitygacja).  

Dokument pn. „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020) stanowi odpowiedź na walkę 

ze zmianami klimatu, a jego głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się 

klimatu. Ponadto uruchomiona została strona internetowa klimada.mos.gov.pl, na której 

znajdują się informacje dotyczące zmian klimatu oraz adaptacji do nich.  

Według SPA2020, do najważniejszych negatywnych skutków zmian klimatu w skali 

regionalnej zaliczyć należy niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie 

częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, 

incydentalne trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne, ulewne deszcze, wzrost 

okresów upalnych).  

W ostatnich latach na terenie Gminy wystąpiły zjawiska, stanowiące zagrożenia 

przyrodnicze: przymrozki i mrozy, wichury i trąby powietrzne, gradobicia oraz susze. 

Obszary zurbanizowane ze względu na zagęszczenie zabudowy zagrożone są ponadto 

powstawaniem tzw. wyspy ciepła, która jest efektem nadmiernej emisji energii z różnych 

źródeł. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura, co sprzyja stagnacji powietrza nad 

obszarami zabudowanymi i wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Polska leży  

w strefie klimatu przejściowego umiarkowanego, ale pomimo to na jej obszarze występują 

susze o ujemnych skutkach, stanowiące poważny problem ekonomiczny, społeczny 

 i środowiskowy dla jednostek, gdzie powierzchnia użytków rolnych przekłada się na 

charakter gospodarczy obszaru.  

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych: 

 ochrona przeciwpowodziowa w dolinie rzeki Nidy 

 ochrona przed powodzią obszarów zidentyfikowanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego oraz obszarów wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego, 

 wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed suszą poprzez ochronę 

gleb przed przesuszeniem i mała retencją wodną.  
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3.4.2 Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska 

Zgodnie z przepisem art. 77 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn.zm.), problematykę ochrony środowiska 

uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów 

szkół. Obowiązkiem tym ustawodawca objął również organizatorów kursów prowadzących 

do uzyskania kwalifikacji zawodowych i środki masowego przekazu, które są obowiązane 

kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować 

zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach. Konstytucyjnych podstaw dla realizacji 

edukacji ekologicznej należy upatrywać w zasadzie zrównoważonego rozwoju (art. 5 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)) 

oraz w generalnym obowiązku każdego obywatela do dbałości o stan środowiska oraz 

odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie określonym w art. 86 

Konstytucji RP.  

Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Gminy Złota prowadzona jest przede wszystkim  

w formalnym systemie kształcenia. Ocenia się jednak, że poziom świadomości mieszkańców 

Gminy oraz lokalnych interesariuszy w zakresie efektywności energetycznej i możliwości 

oszczędzania energii nie jest zadawalający i wymaga kontynuacji edukacji ekologicznej.  

W związku z tym, władze lokalne powinny podejmować działania w celu poprawy 

świadomości ekologicznej mieszkańców, nie tylko tych najmłodszych. Proponowane zadania 

w zakresie edukacji ekologicznej to: 

 edukacja lokalnej społeczności z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii, 

 prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej 

oraz wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, 

 promowanie atrakcyjności transportu publicznego, pieszego i rowerowego, 

 promowanie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie Gminy, 

 działania zmierzające do różnicowania rolnictwa w kierunku rolnictwa ekologicznego. 

3.4.3 Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska są pojęciem, które zostało zdefiniowane zostało w art. 

104 ust. 2 w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska jako 

zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie będącym klęską żywiołową, które 

może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające 

powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.  

W chwili obecnej pojęcie to nie jest definiowane, chociaż powszechnie w środowisku twierdzi 

się, że zastąpiło je pojęcie poważnej awarii, zdefiniowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 
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r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn.zm.). Wobec powyższego, 

rozumiane jest jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe  

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub środowiska, a także powstania takiego zagrożenia  

z opóźnieniem. 

Jako nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, a także poważną awarię należy traktować 

zdarzenia, takie jak: pęknięcie i rozszczelnienie instalacji rurociągów transportowych, 

wybuch, awarię zbiornika, katastrofę autocysterny lub cysterny kolejowej przewożącej 

substancję niebezpieczną, awarię obiektów hydrotechnicznych, itp. 

Kolejnym aktem prawnym definiującym pojęcie nadzwyczajnych zagrożeń jest ustawa z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 z późn.zm.) i jest 

definiowane jako inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające z rozwoju 

cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga 

zastosowania nadzwyczajnych środków. W świetle tej ustawy ochrona przeciwpożarowa 

polega m.in. na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Zdarzeniem miejscowym nazywane są skażenia obszaru substancjami radioaktywnymi, 

skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, skażenia chemiczne i biologiczne  

w wyniku katastrof obiektów hydrotechnicznych. 

W ostatnich latach odnotowano zagrożenia środowiskowe: przymrozki i mrozy, wichury  

i trąby powietrzne, gradobicia, susze. Ponadto Obszar Gminy narażony jest na wystąpienie 

powodzi i podtopień. Należy też zaznaczyć, że ewentualne poważne zdarzenia mogą 

wystąpić podczas transportu drogowego substancji niebezpiecznych przez teren Gminy, 

niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, magazynowania substancji 

niebezpiecznych oraz zagrożenia pożarowego. W związku z powyższym, na terenie Gminy 

nadzwyczajne zagrożenia środowiska dotyczą zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wody. 

3.4.4 Monitoring środowiska 

Państwowy monitoring środowiska został powołany ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku  

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 1471 z późn.zm.) w celu zapewnienia 

wiarygodnych informacji o stanie środowiska.  

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz zbierania, analizowania, udostępniania wyników badań i oceny elementów 
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środowiska. Jego celem jest systematyczne informowanie organów administracji  

i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian,  

w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami  

i stanem elementów przyrodniczych. 

Państwowy Monitoring Środowiska realizowany jest na podstawie: 

 wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego 

do spraw środowiska, 

 wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Aktualny Program Monitoringu Środowiska obejmuje lata 2016 – 2020 i został opracowany 

przez Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska oraz zatwierdzony w dniu 1 października 2015 roku. Obejmuje on monitoring 

następujących podsystemów: jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, przyrody, 

hałasu, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złota wykorzystuje i będzie wykorzystywał 

informacje wytworzone w ramach PMŚ w celu monitorowania skuteczności działań  

i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Gmina współpracuje z Inspekcją Ochrony Środowiska dotyczącą lokalnych miejsc 

występowania zanieczyszczeń wód czy gruntu. Przekazywane wyniki przeprowadzanych 

badań, ich analiza, wyniki ocen są dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Kielcach.  
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4. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

4.1 Nadrzędny cel programu  

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 

POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY ZŁOTA 

4.2 Kierunki interwencji, cele oraz zadania wynikające z oceny 
stanu środowiska 

Na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zagrożeń środowiska przyrodniczego Gminy, 

zachowując spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim oraz powiatowym, dla każdego z obszarów interwencji określono kierunki 

interwencji oraz wyznaczono cele i zadania do realizacji. 

W ramach poszczególnych obszarów interwencji wyznaczono cele operacyjne i działania 

ekologiczne, które zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej. Harmonogram 

zaplanowanych w przedmiotowym dokumencie zadań został przedstawiony głównie dla 

zadań własnych samorządu gminnego. Do zadań monitorowanych samorządu gminnego 

należy przede wszystkim nadzór nad wdrażaniem postanowień przedmiotowego dokumentu.  

Zaplanowane zadania mają na celu poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Złota. Ich 

realizacja nie wpłynie negatywnie na obszary chronione w tym Obszary Natura 2000. 

Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji powstałej infrastruktury nie będą 

podejmowane działania, których skutkiem byłoby naruszenie katalogu czynności 

zabronionych w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody, występujących na 

tym obszarze. Zadania nie wpłyną w sposób znaczący na populacje siedlisk i gatunków 

chronionych. Realizacja Programu Ochrony Środowiska nie wpłynie negatywnie na realizację 

celów ochrony obszarów chronionych. Przedsięwzięcia prowadzone będą na terenach 

głównie zurbanizowanych. Spodziewane są jedynie krótkoterminowe oddziaływania lub 

uciążliwości związane z prowadzonymi robotami budowlanymi, które ustaną po ich 

zakończeniu. 

Należy zaznaczyć, że podmioty realizujące poszczególne działania powinni każdorazowo 

rozpatrywać kwestie ich wpływu na środowisko na kolejnych etapach procesu planistycznego 

i inwestycyjnego, po doprecyzowaniu lokalizacji, rodzaju i zakresu danego przedsięwzięcia, 

wpisującego się w założenia niniejszego dokumentu. 
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Tabela 37. Kierunki interwencji dla poszczególnych obszarów interwencji 

L.p. Obszar interwencji Kierunki interwencji 

1. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

 poprawa jakości powietrza 

 poprawa efektywności energetycznej budynków 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

2. Zagrożenia hałasem  ograniczenie natężenia hałasu wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych 

3. Pola elektromagnetyczne  ograniczanie zagrożenia polami elektromagnetycznymi 

4. gospodarowanie wodami  ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

5. 
Gospodarka wodno-

ściekowa 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej 

6. Zasoby geologiczne  zapobieganie osuwiskom 

7. Gleby  ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 
rolniczą i działalnością komunalno-bytową 

8. 

gospodarka odpadami  

i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

 zapewnienie mieszkańcom możliwości segregowania 
odpadów komunalnych  

 likwidacja azbestu 

9. zasoby przyrodnicze  promocja walorów przyrodniczych i zrównoważony rozwój 
turystyki 

10. 
zagrożenia poważnymi 

awariami 

 zwiększenie wsparcia dla jednostek straży pożarnych 

 monitorowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 38. Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie Gminy Złota 

OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 
dla obiektów użyteczności publicznej 

Gmina Złota 2019 814 667,00 

Liczba instalacji fotowoltaicznych 
(szt.)  

Efekt ekologiczny  

– wzrost wykorzystania energii z 
OZE [MWh]  

 – redukcja emisji [Mg CO2] 

RPO WŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Budżet 

Gminy 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i wymiana indywidualnych 

źródeł ciepła 

Gmina Złota, 
właściciele  

i administratorzy 
budynków 

mieszkalnych 

2019-2026 bd. 
Liczba budynków, w których 

wykonano prace 
termomodernizacyjne (szt.) 

RPO WŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, Program 

Czyste Powietrze, 
Budżet Gminy 

Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie oszczędności 

energii i stosowania odnawialnych źródeł 
energii, promowania przyjaznych 

środowisku systemów grzewczych 

Gmina Złota, 
jednostki 

organizacyjne 
2019-2026 bd. 

Liczba przeprowadzonych spotkań/ 
kampanii (szt.) 

Środki własne  

(Budżet Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych 
na terenie Gminy Złota 

Gmina Złota 2019-2022 1 953 613,00 
Długość przebudowanych/ 

zmodernizowanych dróg (km) 

Fundusze unijne, 
Środki własne  

(Budżet Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
Wskaźnik Źródła finansowania 
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zadania (zł) 

Wprowadzenie do nowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi (w tym 

zasad lokalizacji instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne z uwzględnieniem 

walorów krajobrazowych) 

Gmina Złota 2019-2026 
w ramach 

obowiązków 
własnych 

Powierzchnia objęta miejscowymi 
planami zagospodarowania 

przestrzennego (ha) 

w ramach obowiązków 
własnych 

OBSZAR INTERWENCJI 4 GOSPODAROWNIE WODAMI 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Budowa zbiornika retencyjno-
rekreacyjnego „Złota” 

Gmina Złota 2021-2023 1 423 345,00 
Liczba wybudowanych zbiorników 

Powierzchnia wybudowanego 
zbiornika  

Fundusze unijne, 
Środki własne  

(Budżet Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 5 GODPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gmina Złota 2020-2022 1 000 000,00 Długość sieci kanalizacyjnej (km) 

Fundusze unijne, 
Środki własne  

(Budżet Gminy) 

Kolektor ściekowy tłoczny Gmina Złota 2020-2022 600 000,00 Długość sieci kanalizacyjnej (km) 

Fundusze unijne, 
Środki własne  

(Budżet Gminy) 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Gmina Złota 2019-2021 250 000,00 
Liczba przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Fundusze unijne, 
Środki własne  

(Budżet Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 6 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 
Szacowane 

koszty realizacji 
Wskaźnik Źródła finansowania 
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zadania (zł) 

Monitorowanie miejsc zagrożonych 
osuwiskami 

Gmina Złota 2019-2026 
w ramach 

obowiązków 
własnych 

Powierzchnia terenów zagrożonych 
osuwiskami (ha) 

w ramach obowiązków 
własnych 

OBSZAR INTERWENCJI 7 GLEBY 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych 

Gmina Złota 2019-2026 
w ramach 

obowiązków 
własnych 

Liczba zewidencjonowanych 
zbiorników bezodpływowych w 

danym roku (szt.) 

w ramach obowiązków 
własnych 

Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin 

przyjaznych środowisku 

Gmina Złota, 
organizacje 

pozarządowe 
2019-2026 bd. 

Liczba przeprowadzonych spotkań/ 
kampanii (szt.) 

Środki własne (Budżet 
Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Zakup koszy/pojemników na odpady Gmina Złota 2019-2026 bd. 
Liczba dodatkowych 

koszy/pojemników (szt.) 
Środki własne (Budżet 

Gminy) 

Likwidacja i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest 

Gmina Złota, 
osoby fizyczne 
(mieszkańcy) 

2019-2026 bd. 

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest (Mg) Ilość 

usuniętego azbest z terenu gminy 
(Mg)  

Fundusze unijne, 
Środki własne (Budżet 

Gminy) 
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Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie racjonalnej 

gospodarki odpadami: przekazywanie 
informacji na stronie internetowej gminy, 
tablicach ogłoszeń, na zebraniach, ulotki, 
plakaty, itp. Organizowanie konkursów dla 

uczniów z zakresu gospodarki odpadami, w  
tym selektywnej zbiórki i recyklingu 

odpadów 

Gmina Złota, 
organizacje 

pozarządowe 
2019-2026 bd. 

Liczba przeprowadzonych spotkań/ 
kampanii (szt.) 

Środki własne (Budżet 
Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Ochrona Obszaru Natura 2000 
Województwa Świętokrzyskiego poprzez 

ukierunkowanie ruchu turystycznego 
przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek 

dydaktycznych. 

Gmina Złota 2020-2021 159 000,00 
Długość ścieżek dydaktycznych 

(km) 

Środki własne  

(Budżet Gminy) 

OBSZAR INTERWENCJI 10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty realizacji 

zadania (zł) 
Wskaźnik Źródła finansowania 

Komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniach 
wraz z procedurami postępowania  na 

tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej 
Gminy 

Gmina Złota 2019-2026 
w ramach 

obowiązków 
własnych 

Liczba zamieszczonych 
komunikatów/ ostrzeżeń (szt.) 

w ramach obowiązków 
własnych 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.3 Instrumenty realizacji programu 

Ochrona środowiska przyrodniczego realizowana jest na mocy wielu ustaw, wśród których 

najważniejsze to Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, Prawo geologiczne  

i górnicze, Prawo budowlane. Instrumenty realizacji Programu Ochrony Środowiska 

wynikające z zapisów ustawowych można podzielić na: prawne, finansowe, społeczne, 

polityczne i strukturalne.  

INSTRUMENTY POLITYCZNE 

Do najważniejszych instrumentów politycznych należy: Strategia „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. ”Program ochrony środowiska dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2025” oraz „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”. 

INSTRUMENTY PRAWNE 

Wśród instrumentów prawnych wyróżnić można: 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 decyzję o emisji do powietrza,  

 decyzję dotyczącą hałasu,  

 decyzję o wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko istniejącego obiektu,  

 decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami. 

Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należy m. in.: opłata za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska, administracyjna kara pieniężna. Źródłami pozyskiwania środków na 

finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska są także: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 emisja obligacji komunalnych, 

 budżet powiatu, 

 kredyty bankowe, 

 fundusze unijne (strukturalne, programy pomocowo-operacyjne, pozostałe instrumenty 

finansowe unijne wspomagające ochronę środowiska np. Fundusz LIFE+). 

INSTRUMENTY SPOŁECZNE 

Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
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 wewnętrzne, czyli dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez działania 

edukacyjne, 

 zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, debaty 

publiczne, kampanie edukacyjne). 

INSTRUMENTY STRUKTURALNE   

Są to przede wszystkim strategie i programy wdrożeniowe oraz systemy zarządzania 

środowiskowego. 

5. Wpływ realizacji POŚ na stan środowiska 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Zadania zaplanowane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Złota nie 

spowodują przyspieszenia/pogłębienia zmian klimatycznych. Wręcz przeciwnie, realizacja 

zadań w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany indywidualnych źródeł ciepła, 

bodowy mikroinstalacji fotowoltaicznych spowoduje wzrost efektywności energetycznej 

budynków, co z kolei wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery  

i minimalizację problemu niskiej emisji na przedmiotowym terenie. W konsekwencji, 

ograniczenie efektu cieplarnianego i problemu niskiej misji, wpłynie na zahamowanie zmian 

klimatycznych. To z kolei spowoduje wzrost komfortu zamieszkania na terenie Gminy, 

poprawę stanu zdrowia mieszkańców, a także zwiększenie różnorodności biologicznej. 

Zagrożenia hałasem 

Przewidziane modernizacje istniejących drogowych szlaków komunikacyjnych mają przede 

wszystkim na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego 

oddziaływania na człowieka oraz budynki. Przedsięwzięcia zwiększające płynność ruchu, 

zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy przyczynią się bezpośrednio do istotnego 

zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Kolejną korzyścią związaną 

z modernizacją dróg jest zmniejszenie drgań i wibracji, które mogą powodować uszkodzenia 

budynków.  

Pola elektromagnetyczne 

W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na 

ludzi i środowisko planowane jest wprowadzenie do nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami 

elektromagnetycznymi (w tym zasad lokalizacji instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne z uwzględnieniem walorów krajobrazowych). Przedsięwzięcie to nie 

będzie oddziaływać negatywnie  na środowisko i nie powoduje jego przekształcenia.  
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Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno – ściekowa  

Planowane inwestycje w zakresie gospodarki wodami oraz gospodarki wodno-ściekowej, 

przyczynią się do zmniejszenia się negatywnego oddziaływania gospodarki ściekowej na 

środowisko naturalne, poprawi czystość wód i gleby. Przyczynią się również do podniesienia 

standardu życia mieszkańców Gminy. Realizacja tych zadań wyeliminuje niekontrolowany 

sposób wprowadzania do środowiska ścieków z indywidualnych zbiorników 

bezodpływowych.  

Wdrożenie zadań określonych w Programie jest konieczne i korzystne dla środowiska 

naturalnego i jego poszczególnych składników, pośrednio oddziałując również na 

funkcjonowanie flory i fauny.  

Zasoby geologiczne i gleby oraz gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zwiększenie liczby pojemników na odpady  

i prowadzone kampanie edukacyjne wpłyną pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego. 

Obszar ten wywiera ogromny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, bezpośrednio 

wpływając na jego wszystkie elementy (m.in. powietrze atmosferyczne, wody, powierzchnię 

ziemi, faunę i florę).  

Zasoby przyrodnicze 

Zawarte w Programie zadania mają na celu zachowanie zasobów przyrodniczych i ochronę 

flory i fauny bytującej na terenie Gminy. Zaplanowane prace nie naruszą w sposób 

niewłaściwy istniejących ekosystemów. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

W Programie uwzględniono komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniach wraz z procedurami 

postępowania na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, czego planowanym 

efektem jest zapewnienie możliwie szybkiej reakcji w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu życia i zdrowiu mieszkańców Gminy, a następnie zabezpieczenie ich przed 

wystąpieniem poważnych awarii i następujących po niej skutków. 

RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWAŃ NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań Programu na 

środowisko naturalne. W tym celu posłużono się macierzą skutków środowiskowych 

elementów środowiska, zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji w Programie, która przedstawiają w skondensowanej postaci możliwe 

oddziaływanie tych zadań na środowisko.  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZŁOTA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

148 

Macierz stanowi wykres siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację 

Programu zamierzenia, a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące 

środowisko. 

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi 

zaznaczono symbolem: 

 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 

 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie 

analizowanego zagadnienia, 

 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 

 (0) – realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie, 

 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania  

i skutków, są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych 

obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

Za pomocą niniejszej macierzy skutków środowiskowych przeanalizowano skutki 

środowiskowe planowanych zadań dla następujących elementów:  

 obszary Natura 2000, 

 różnorodność biologiczna, 

 zdrowie ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wody powierzchniowe i podziemne, 

 jakość powietrza, 

 powierzchnia ziemi i gleba, 

 krajobraz, 

 klimat akustyczny, 

 dobra kultury. 

Pod uwagę wzięto nie tylko bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko,  

ale również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio  

i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano także pod uwagę 

minimalizację lub odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań oraz 

zasięg przestrzenny. 
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Tabela 39. Wpływ zadań Programu na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra 
kultury 

L.p. Zadanie 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. 
Budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznych dla obiektów 
użyteczności publicznej 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ + 0 0 0 0 

2. 
Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych i wymiana 
indywidualnych źródeł ciepła 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ + 0 0 0 0 

3. 

Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie oszczędności 

energii i stosowania odnawialnych 
źródeł energii, promowania 

przyjaznych środowisku systemów 
grzewczych 

0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0 0 0 0 

4. 
Przebudowa dróg lokalnych - 

dojazdowych na terenie Gminy Złota 
0 0 0/+ 0 0 0 + 0 0/+ 0/+ 0 

5. 

Wprowadzenie do nowych 
miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie 

przed polami elektromagnetycznymi 
(w tym zasad lokalizacji instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne 
z uwzględnieniem walorów 

krajobrazowych) 

0/+ 0 0/+ 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

6. 
Budowa zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego „Złota” 
0 0 0 0 0 + 0 0 0/+ 0 0 

7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 

8. Kolektor ściekowy tłoczny 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 

9. 
Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 

10. 
Monitorowanie miejsc zagrożonych 

osuwiskami 
0 0 0 0 0 0 0 + 0/+ 0 0 

11. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych 
0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 

12. 

Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin 

przyjaznych środowisku 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0 0 0 

13. Zakup koszy/pojemników na odpady 0 0 + 0 0 0 0 0/+ 0 0 0 

14. 
Likwidacja i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest 
0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 

15. 

Działania edukacyjne, kampanie 
informacyjne w zakresie racjonalnej 

gospodarki odpadami: przekazywanie 
informacji na stronie internetowej 

gminy, tablicach ogłoszeń, na 
zebraniach, ulotki, plakaty, itp. 
Organizowanie konkursów dla 
uczniów z zakresu gospodarki 

odpadami, w  tym selektywnej zbiórki i 

0/+ 0 + 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0 0 0 
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L.p. Zadanie 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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recyklingu odpadów 

16. 

Ochrona Obszaru Natura 2000 
Województwa Świętokrzyskiego 
poprzez ukierunkowanie ruchu 

turystycznego przyjaznego przyrodzie. 
Budowa ścieżek dydaktycznych. 

+ + 0/+ + + 0 0 0 0 0 0 

17. 

Komunikaty i ostrzeżenia o 
zagrożeniach wraz z procedurami 

postępowania  na tablicach ogłoszeń, 
na stronie internetowej Gminy 

0 0 + 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne  

i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania 

Większość planowanych zadań będzie wywierało pozytywny wpływ bądź nie będzie 

oddziaływało na środowisko, zdrowie czy dobra kultury. 

6. System realizacji programu ochrony środowiska 

6.1. Struktura zarządzania środowiskiem 

Sprawna i skuteczna realizacja planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska na 

terenie Gminy Złota umożliwi osiągnięcie założonych celów, określonych w ramach kilku 

istotnych obszarów interwencji. W związku z tym, Gmina musi jednocześnie dysponować 

zasobami finansowymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi.  

ZASOBY FINANSOWE 

Realizacja zadań Programu Ochrony Środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania 

środków budżetowych, jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe 

między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska,  

w którym podstawowymi źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy 

pomocowe, środki własne inwestorów oraz budżet Gminy.  

Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska może być wspierana za pomocą 

funduszy zewnętrznych pozyskiwanych w formie dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnej 

pożyczki. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury przyczyniającej się do 

ochrony środowiska, mogą być fundusze Unii Europejskiej, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Bank 

Ochrony Środowiska S.A. oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 
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ZASOBY ORGANIZACYJNE 

Realizacja planowanych inwestycji, oprócz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania, 

wymaga również właściwej organizacji wewnętrznej. Ponadto problem ochrony środowiska 

na analizowanym obszarze odgrywa kluczową rolę na etapie opracowywania dokumentów 

planistycznych. Cele i zadania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska zostały ujęte  

w opracowanych planach i strategiach, obowiązujących na terenie Gminy. Cele zawarte  

w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy Złota 

oraz przez przedsiębiorców i inne jednostki, w szczególności w zakresie edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej 

Gminy. Jednostka samorządu terytorialnego dysponuje odpowiednio przygotowanym 

zasobem organizacyjnym, umożliwiającym skuteczną i sprawną realizację zaplanowanych 

zadań. 

ZASOBY INFRASTRUKTURALNE 

Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów i celów, zostały 

określone z uwzględnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych Gminy oraz realnych 

możliwości ich potencjalnej rozbudowy. W związku z tym można przyjąć, że z punktu 

widzenia zasobów infrastrukturalnych, realizacja planowanych zadań jest możliwa. 

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych rozwiązań na podstawie uwarunkowań 

dotyczących istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz 

sytuacji finansowej Gminy, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są 

możliwe do zrealizowania uwzględniając następujące warunki: 

 etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań, 

 powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie 

wdrażania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu, 

 pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych  

w programie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

Pomimo że analizowana jednostka samorządu terytorialnego posiada niezbędne zasoby, 

sprawną i skuteczną realizację planowanych zadań mogą uniemożliwić następujące czynniki:  

 zmiana uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków dla 

władz Gminy oraz mających wpływ na jego sytuację finansową, 

 niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt  

i uprzedzania ewentualnych zagrożeń, 

 brak koordynacji pomiędzy gminami, a także brak współpracy ponadregionalnej  

w zakresie niektórych działań, 
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 wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność 

innego rozdysponowania środków finansowych. 

PODMIOTY DO KTÓRYCH SĄ KIEROWANE OBOWIĄZKI ZAWARTE W PROGRAMIE 

Określone w Programie Ochrony Środowiska cele i wytyczone działania w zakresie ochrony 

środowiska na terenie Gminy wymagają wskazania 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 również obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska w celu 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Bardzo 

istotną rolę w realizacji Programu odgrywają mieszkańcy Gminy. W związku z tym, również 

do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania. 

Realizacja zadań i celów określonych w programie kierowana jest także do administracji 

samorządowej i rządowej, jednostek pozarządowych i przedsiębiorstw produkcyjnych  

i usługowych, prowadzących działalność na terenie Gminy, a w szczególności do: 

 Urzędu Gminy Złota, 

 Starostwa Powiatowego w Pińczowie, 

 Wojewody Świętokrzyskiego, 

 Nadleśnictwa Pińczów, 

 Właścicieli lasów prywatnych, 

 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, 

 przedsiębiorstw komunalnych, 

 przedsiębiorstw budowlanych, 

 przedsiębiorstw energetycznych, 

 przedsiębiorstw transportowych. 

6.2. Struktura zarządzania programem 

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska powinno odbywać się w strukturze 

zadaniowo-instrumentalnej, obejmując wszystkie jednostki organizacyjne świadomie 

uczestniczące  

w jego realizacji. 
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Do podmiotów uczestniczących w organizacji i zarządzaniu Programem Ochrony Środowiska 

należą: 

 Wójt Gminy Złota, 

 Rada Gminy Złota. 

Do grupy podmiotów monitorujących przebieg realizacji i efekty Programu należą: 

 WIOŚ, PSSE, IMGW, RZGW,  

 Wojewódzki Konserwator Przyrody, 

 Podmioty gospodarcze (w określonym zakresie), 

 Jednostki naukowo-badawcze (na zlecenia w określonym zakresie), 

 Podmioty finansujące realizację zadań. 

Do grupy podmiotów kształtujących społeczne wsparcie Programu Ochrony Środowiska 

należą: 

 lokalne media, 

 szkoły (system edukacji ekologicznej), 

 organizacje pozarządowe funkcjonujące na obszarze Gminy. 

Do grupy podmiotów bezpośrednio realizujących Program Ochrony Środowiska należą: 

 podmioty gospodarcze realizujące zadania własne, 

 samorząd gminny realizujący zadania publiczne w zakresie ochrony środowiska na 

swoim terenie. 

Odbiorcą Programu Ochrony Środowiska jest społeczeństwo Gminy Złota, które dokonuje 

jego oceny: akceptacji lub krytyki zaplanowanych działań oraz uczestniczy w negocjacjach 

rozwiązujących konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia określonych terenów. 

6.3. Monitoring programu ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. . (Dz.U. 2018 

poz. 799 z późn.zm.), organ wykonawczy Gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata 

raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia na 

posiedzeniach Rady Gminy, a następnie przekazuje organowi wykonawczemu powiatu. 

Wskazane jest, by ewentualne korekty Programu Ochrony Środowiska były wprowadzane  

w drodze uchwały Rady Gminy. Pierwszy raport z wykonania przedmiotowego Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Złota lata 2019-2022 do roku 2026 powinien zostać 

przygotowany za lata 2019-2020, a następny za lata 2021-2022.  

W związku z powyższym, podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania 

programu obejmują: 
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 sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony 

środowiska, 

 ocenę efektywności wykonania zadań,  

 ocenę aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności 

podjętych działań, 

 ocenę stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań  

i przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 ocenę przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami,  

a ich wykonaniem, 

 ocenę niezbędnych modyfikacji Programu.  

Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdrażania programu prowadzona będzie 

przez: 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, 

 Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

 Urząd Gminy Złota. 

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Opracowanie gminnego Programu ochrony środowiska wynika z ustawy Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn.zm.). Niniejszy Program 

zgodny jest z powyższą ustawą oraz innymi dokumentami na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym, w których poruszana jest szeroko rozumiana problematyka 

ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, odnoszącym się do 

aspektów środowiskowych. Dokument ten określa i systematyzuje działania środowiskowe, 

niezbędne do poprawy jakości życia i stanu środowiska na terenie Gminy oraz przyczynia się 

do zapewniania jej zrównoważonego rozwoju. 

Gmina Złota położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie pińczowskim. Obszar 

ten charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, na co składają się liczne formy 

ochrony przyrody, bogata fauna i flora. Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach 

odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w 

powietrzu. Stan badanej jednolitej części wód oceniany jest jako zły. Miejsce miały także 

zjawiska przyrodnicze stanowiące zagrożenia dla środowiska, jak również powodujące 

niedogodności w poziomie życia mieszkańców – mowa tu przymrozkach i mrozach, 
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wichurach i trąbach powietrznych, gradobiciach oraz suszy. Obszar Gminy narażony jest 

także na występowanie powodzi i podtopień (tereny doliny rzeki Nidy).  

Gmina wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną. Charakteryzuje się 

wysokim stopniem zwodociągowania. Niedobory odnotowywane są w infrastrukturze 

kanalizacyjnej. Ze względu na dość rozproszoną zabudowę mieszkalną, inwestycje obejmują 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenach, gdzie jest to uzasadnione 

ekonomicznie, rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Dobrze rozwinięta jest sieć drogowa. 

W dokumencie został sformułowany nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Złota, który brzmi: 

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 

POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY ZŁOTA 

W ramach poszczególnych obszarów interwencji wyznaczono kierunki interwencji, cele  

i zadania, które zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej. Harmonogram 

zaplanowanych w przedmiotowym dokumencie zadań obejmuje jedynie zadania własne 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Wdrażanie Programu odbywać się będzie przez stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 

stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 

skutki podejmowanych działań. W celu monitorowania stanu środowiska zastosowane 

zostaną wskaźniki stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz wskaźniki reakcji na 

złą jakość środowiska albo na nadmierne oddziaływania. 

Działania mające na celu kontrolę wdrażania Programu będą obejmowały sporządzenie 

raportu oceniającego postęp wdrażania Programu Ochrony Środowiska co dwa lata oraz 

bieżące kontrolowanie postępu w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych  

w Programie. 
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