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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot i cel opracowania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany nr 4 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica. 

Zmiana nr 4 Studium obejmuje jedną działkę nr ew. 917/3 – odcinek drogi powiatowej nr 0116T, który 

zgodnie z uchwałą Nr XLV/64 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. został pozbawiony 

kategorii drogi powiatowej i wyłączony z użytkowania. Zmiana przeznaczenia ww. działki i włączenie 

jej do eksploatacji umożliwi połączone zagospodarowanie terenów położonych po obydwu stronach 

drogi (dawniej złoża „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2”) – obecnie złoża ceramiki budowlanej „Oleśnica 1”. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównym celem niniejszego opracowania – prognozy – jest za-

prezentowanie społeczeństwu i organom opiniującym ww. projekt, zagrożeń dla środowiska przyrodni-

czego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji ustaleń zmiany nr 4 Studium. 

Celem prognozy jest wstępne ustalenie zakresu uciążliwości dla środowiska, jakie mogą wystąpić pod 

wpływem ustaleń zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Oleśnica oraz wskazanie metod ich zmniejszania lub wykluczenia. 

Niniejszą prognozę opracowano w oparciu o wymogi: 

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.). 

W celu łatwiejszego odniesienia do ww. przepisów w tytułach rozdziałów przywołano stosowne arty-

kuły, ustępy, punkty. 

Należy podkreślić, że obszar objęty zmianą nr 4 Studium i sporządzoną prognozą oddziaływania na 

środowisko - działka nr ew. 917/3 stanowi ułamkowy pod względem powierzchni fragment obecnego 

złoża „Oleśnica 1” (dawniej złoża „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2”). 

Dla całego przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowalnej „Ole-

śnica 1” i „Oleśnica 2” w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica, powiat staszowski, województwo świę-

tokrzyskie”, Wójt Gminy Oleśnica wydał 17 października 2014 r. decyzję nr BKŚ. IV. 6220.2.2014 ustalającą 

środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie to obejmowało również działkę nr ew. 

917/3. 

 W ramach prowadzonego postępowania sporządzony został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-

sko, w którym określono potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. 
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Na podstawie ww. dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie znak: 

WOO-II.4242.69.2013.AS8, w którym uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, w tym również 

w odniesieniu do działki nr ew. 917/3 stanowiącej obecnie przedmiot projektu zmiany nr 4 Studium. 

2. Określenie zasięgu terenu objętego prognozą  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Opracowanie zmiany nr 4 Studium obejmuje działkę nr ew. 917/3 - obszar wskazany w Uchwale 

Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nr 4 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica przyjętego uchwałą 

nr 128/XVI/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr 137/XXII/05 Rady Gminy Ole-

śnica z dnia 12 grudnia 2005 r. i uchwałą Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r. 

3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano materiały 

kartograficzne, raporty oddziaływania na środowisko, opracowania planistyczne z zakresu badań śro-

dowiska przyrodniczego na omawianym terenie oraz przeprowadzono inwentaryzację stanu zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na porównaniu funk-

cjonowania obszaru objętego opracowaniem (w sensie ekologicznym) w chwili obecnej, z funkcjono-

waniem przewidywanym, jako skutek realizacji ustaleń zmiany nr 4 Studium. 

4. Podstawy prawne i materiały wyjściowe  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Podstawy prawne: 

 zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, inżynieria: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 

z późn. zm.), 
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 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuo-

wanie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 81), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytu-

owanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 124), 

 ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2062), 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 736 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1875 

z późn. zm.); 

 ochrona środowiska, ochrona przyrody: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 

519 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 142 

z późn. zm.), 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatun-

kowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409), 

  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatun-

kowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408), 
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  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatun-

kowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183); 

 powierzchnia ziemi, geologia: 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

2126), 

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

2017 r. poz. 1161); 

 odpady: 

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

Dz. U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpa-

dów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 110); 

 gospodarka wodno-ściekowa: 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn. 

zm.), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfi-

kacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800); 

 powietrze, hałas: 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883); 

 inne: 

 uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Oleśnica.  

Opracowania planistyczne i inne: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, 2014 r.,  
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 Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020, 2013 r., 

 Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025, 2016 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica przyjęte 

uchwałą nr 128/XVI/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienione uchwałą Nr 137/XXII/05 Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2005 r. i uchwałą Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 

2013 r., 

 Projekt zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Oleśnica, 2018 r., 

 Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone dla potrzeb ww. Studium i jego zmian, 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż 

surowców ilastych ceramiki budowlanej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2”, Tarnobrzeg 2013 r., 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie 

kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowalnej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2” 

w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie”, 

znak pisma BKŚ.IV.6220.2.2014 z dnia 17.10.2014 r., 

 Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

 Szafer W., Zarzycki K., 1977, Szata roślinna Polski, PWN, 

 Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia 

i przystosowania tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2015 r., 

 Dane dotyczące klimatu, jego zmian, zjawisk ekstremalnych i przeciwdziałaniu                                                                

-  www.klimada.mos.gov.pl, 

 Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl, 

 Zdjęcia lotnicze, satelitarne – geoportal.gov.pl, 

 Wnioski instytucji i osób fizycznych, 

 Wytyczne Zleceniodawcy. 

5. Powiązania z innymi dokumentami  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Niniejsze opracowanie jest ściśle powiązane z następującymi dokumentami: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, 2014 r.,  

 Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020, 2013 r., 

 Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025, 2016 r., 

http://www.klimada.mos.gov/
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica przyjęte 

uchwałą nr 128/XVI/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienione uchwałą Nr 137/XXII/05 Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2005 r. i uchwałą Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r., 

 Projekt zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Oleśnica, 2018 r., 

 Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone dla potrzeb ww. Studium i jego zmian, 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2”, Tarnobrzeg 2013 r., 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze 

złóż surowców ilastych ceramiki budowalnej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2” w miejscowości Oleśnica, 

gmina Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie”, znak pisma 

BKŚ.IV.6220.2.2014 z dnia 17.10.2014 r., 

Wszelkie ustalenia zawarte w badanej zmianie nr 4 Studium, a w związku z tym również skutki realiza-

cji zawartych w niej ustaleń (przeanalizowane w niniejszej prognozie), są skorelowane z zapisami za-

wartymi w ww. dokumentach. 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 9 

II.  STAN ISTNIEJĄCY – analiza i ocena 

1. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i zagospodarowania, w tym na obszarach 

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Rzeźba i ukształtowanie terenu 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium i jego sąsiedztwo stanowią fragment mogeńskiego garbu (wniesienia) 

o wysokości dochodzącej do 220 m n.p.m. Spadki terenu kształtują się na poziomie 2o-6o. Generalnie 

teren jest nachylony w kierunku północnym i zachodnim pod kątem 4o-5o.  

Nie występują tutaj osuwiska. 

Warunki geologiczne i hydrologiczne 

Złoże „Oleśnica 1”, w tym teren drogi objętej zmianą nr 4 Studium, pod względem geologicznym po-

łożone są w północnej brzeżnej części miceńskiego Zapadliska Przedkarpackiego w rowie Oleśnica-

Chorzelów. 

Najstarszymi utworami odsłaniającymi się na powierzchni są iły krakowskie (wiekowo przynależne do 

Sarmatu). Na nich zalegają osady czwartorzędu reprezentowane głównie przez piaski eoliczne, flu-

wialne, fluwioglacjalne oraz gliny zwałowe starszych zlodowaceń. 

Osady miocenu reprezentowane są przez warstwy baranowskie wykształcone jako wapienie litotam-

niowe. 

Pod względem hydrologicznym obszar zaliczony jest do regionu Przedkarpackiego w rejonie proszo-

wicko-połanieckim. 

W analizowanym obszarze nie występują użytkowe poziomy wodonośne. 

Surowce mineralne 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium znajduje się w zasięgu udokumentowanego złoża iłów ceramiki bu-

dowlanej „Oleśnica 1”. Ponadto graniczy bezpośrednio z obszarem i terenem górniczym „Oleśnica 1A”. 

Gleby 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie występują ani grunty rolne, ani grunty leśne.  

Zgodnie z ewidencją gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga. 

Wody powierzchniowe 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium oraz sąsiednie tereny planowane do rozwoju eksploatacji kopalin są 

pozbawione naturalnych cieków i położone poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium znajduje się w zasięgu następującej zlewni jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP): 

‐ Pobocznica o kodzie PLRW200062178869; 

Status - niemonitorowana 
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Ocena stanu - dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona 

Wody podziemne 

W bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Oleśnica 1” nie występują ujęcia, ani zbiorniki wód podziemnych. 

Najbliższy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 423 „Subzbiornik Staszów” znajduje się w odległo-

ści ok. 10 km. 

W oparciu o dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej (rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę) teren objęty 

zmianą nr 4 Studium znajduje się w zasięgu jednolitych części wód podziemnych o nr 115 

(PLGW2000115), stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – słaby, ogólna ocena stanu – dobry, ocena 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, przyczyny antropogeniczne: przekroczenie 

wartości progowych jonów NH4 i Fe, słaby stan chemiczny spowodowany oddziaływaniem lokalnym 

ogniska zanieczyszczeń - brak podstaw do wskazania bezpośredniej przyczyny zanieczyszczenia, od-

działywania presji już nie istniejącej związanej z eksploatacją siarki metodą otworową. 

Warunki klimatyczne 

Cały obszar gminy Oleśnica według podziału klimatycznego Polski leży w obrębie Regionu Klimatycz-

nego Śląsko-Małopolskiego w krainie klimatycznej nr 50. 

Warunki topoklimatyczne 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium występuje topoklimat właściwy obszarom płaskim. 

Zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne 

Wieloletnie obserwacje i badania potwierdzają znaczne zmiany klimatu. Zauważa się m. in. dużą zmien-

ność temperatury powietrza i z roku na rok, rosnący systematycznie od połowy XIX w. trend tempera-

tury, tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych, zwiększenie liczby dni upalnych, 

zmiany struktury opadów (wzrost liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu), wzrost liczby dni 

słonecznych. Skutkiem powyższego są ekstremalne zjawiska pogodowe – m. in. fale upałów, susze, 

nawalne opady (w tym gradobicia) i burze, wiatry huraganowe, trąby powietrzne, których przeciwdzia-

łanie należy uwzględnić przy redagowaniu dokumentów planistycznych (planowanie na poziomie lo-

kalnym). 

Konsekwencje zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na gospodarkę gminną i społe-

czeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, 

gleba, powietrze i różnorodność biologiczna. 

W sektorze rolnictwa przewidywane zmiany klimatu wpłyną na zbiory, gospodarkę hodowlaną i loka-

lizację produkcji. Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz 

ich dotkliwość spowoduje znaczny wzrost ryzyka nieudanych zbiorów. Zmiany klimatu wpłyną również 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 11 

na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii organicznej, będącej głównym czynnikiem zapew-

niającym jej żyzność. W sektorze energetycznym zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ 

zarówno na dostawy energii, jak i popyt na nią. Coraz częstsze rekordowe temperatury latem i związana 

z nimi potrzeba chłodzenia oraz ekstremalne zjawiska pogodowe będą w szczególności wywierać 

wpływ na dystrybucję energii elektrycznej. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać znaczny 

wpływ na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogo-

dowych może nastąpić wzrost liczby zachorowań związanych z warunkami pogodowymi, np. z powodu 

upałów. Zmiany klimatu mogą także wpływać na zdrowie roślin poprzez, np. stwarzanie sprzyjających 

warunków dla nowych lub migrujących organizmów szkodliwych, spowodują znaczne zmiany w za-

kresie jakości i dostępności zasobów wodnych. 

Formy ochrony przyrody 

Cała gmina, w tym teren objęty zmianą nr 4 Studium, znajduje się w zasięgu Solecko-Pacanowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego 

z dnia 29 września 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 21 poz. 145). Obecnie obowiązującą podstawę 

prawną funkcjonowania Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi Uchwała 

Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wy-

znaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3313). 

Poza ww. formą ochrony przyrody teren objęty zmianą nr 4 Studium nie znajduje się w zasięgu innego 

obszaru objętego przyrodniczą ochroną konserwatorską według obowiązujących przepisów. 

Nie występują tutaj również obiekty objęte ww. ochroną, tj. pomniki przyrody, stanowiska dokumenta-

cyjne. 

Nie występują tu również gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

Szata roślinna i fauna 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie występują ani grunty rolne, ani grunty leśne.  

Zgodnie z ewidencją gruntów teren sklasyfikowany jest jako droga, zaś użytkowany jest w części jako 

droga, a w pozostałej części pokryty jest roślinnością nieużytków porolnych. 

Na terenie opracowania nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych chronionych zgodnie z rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia rodzajów siedlisk przy-

rodniczych podlegających ochronie, jak również wymienianych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG 

(Dyrektywa Siedliskowa) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny. 

Na terenie opracowania nie stwierdzono porostów i grzybów oraz roślin chronionych na mocy rozpo-

rządzeń Ministra Środowiska z 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów oraz ochrony gatunko-

wej roślin. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują siedliska, ani stałe żerowiska zwierząt. Nie 

stwierdzono także zwierząt chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 2014 r. w spra-
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wie ochrony gatunkowej zwierząt. Jedynie w sąsiedztwie terenu objętego zmianą nr 4 Studium zlokali-

zowano kilka stanowisk chronionej jaszczurki zwinki (Lacerta agilis), jednakże jest to gatunek pospo-

lity i niezagrożony i eksploatacja nie wpływa negatywnie na jej występowanie. 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie stwierdzono gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisa-

nych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt ani też gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrek-

tywy Ptasiej. Nie zlokalizowano również gniazd gatunków ptaków objętych ochroną strefową. Wystę-

pujące na obszarze inwestycji gatunki należą do licznych lub średnio licznych na terenie Polski. 

Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium nie stanowi elementu systemu przyrodniczego gminy oraz powiązań 

przyrodniczych z otoczeniem. 

Zagospodarowanie 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium jest sklasyfikowany jako droga. Użytkowany jest częściowo jako 

droga, a częściowo stanowi nieużytek porolny. 

2. Charakterystyka sąsiedztwa 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Sąsiedztwo terenu objętego zmianą nr 4 Studium stanowią: 

 od północy – grunty rolne,  

 od wschodu – grunty rolne, 

 od południa – grunty rolne, 

 od zachodu – teren zakładu wydobywczego ceramiki budowlanej. 

3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji polityki 

przestrzennej określonej w projektowanej zmianie Studium 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie znajdują się żadne obiekty stwarzające problemy 

w ochronie środowiska. Teren ten bezpośrednio graniczy z zakładem wydobywczym ceramiki 

budowlanej. Grunt jest sklasyfikowany jako droga. 

4. Potencjalne zmiany środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu zmiany nr 4 Studium 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

W przypadku zaniechania przedsięwzięcia teren objęty zmianą nr 4 Studium będzie użytkowany jako 

droga. Nie spowoduje to żadnych zmian w środowisku. Jednakże pozostawienie niezagospodarowanego 
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a już udokumentowanego złoża "Oleśnica 1" miałoby znamiona niegospodarności zarówno z punktu 

widzenia niewykorzystania lokalnych bogactw naturalnych, jak też poniesionych nakładów 

finansowych na jego udokumentowanie.  
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III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE – analiza i ocena  

1. Cele ochrony środowiska  

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…– tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica 

określając kierunki polityki przestrzennej uwzględnia treści dokumentów międzynarodowych, 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które mają lub mogą mieć zastosowanie do obszaru gminy. 

W szczególności uwzględnia dokumenty w zakresie ochrony środowiska. Do polityk krajowych 

systematycznie zostają wprowadzane programowe dokumenty Unii Europejskiej, a koncepcja trwałego 

i zrównoważonego rozwoju zagościła już na trwale w niemal każdej strategii rozwoju poszczególnych 

gmin i miast. 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla międzynarodowego 

Cele ujęte w opracowaniu spełniają wymogi będące wynikiem zobowiązań międzynarodowych Polski 

w dziedzinie ochrony środowiska wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej – w tym przede 

wszystkim trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony środowiska do polityk krajowych 

ujętych w opracowaniach ramowych, takich jak np. Agenda 21, Strategia Lizbońska czy Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju UE oraz szeregu konwencji międzynarodowych i dyrektyw Unii 

Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony 

środowiska. 

Ustalenia projektu zmiany nr 4 Studium uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla krajowego 

W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym jest „Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, która wśród podstawowych celów wymienia kształto-

wanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Pożądanymi cechami polskiej przestrzeni będzie: 

konkurencyjność i innowacyjność, spójność wewnętrzna, bogactwo i różnorodność biologiczna, bez-

pieczeństwo oraz ład przestrzenny. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać 

zaspokojeniu:  

 bieżących potrzeb rozwojowych społeczeństwa w drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych 

i społecznych,  

 możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o zachowane w dobrym stanie 

zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska,  

 racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów wodnych i ich do-

stępnością,  
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 bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego oraz zagro-

żenia skutkami suszy,  

 ciągłości i możliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczną ochronę złóż kopalin 

(w tym wód leczniczych, termalnych i solanek) przed nieracjonalną i nielegalną eksploatacją.  

Ustalenia projektu zmiany nr 4 Studium nawiązują również do powyższych celów. 

Innymi dokumentami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu krajowym są także: 

 Strategia Gospodarki Wodnej została przyjęta przez Radę Ministrów w 2005 r. i określa podstawowe 

kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w go-

spodarce zasobami wodnymi w Polsce; 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (Trzecia Aktualizacja KPOŚK została za-

twierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.), który określa przedsięwzięcia w zakresie 

budowy, rozbudowy, modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków ko-

munalnych, a także terminy ich realizacji niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego 

zatwierdzonego przez Radę Ministrów w 2003 r.; 

 Celem nadrzędnym Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności bio-

logicznej wraz z programem działań jest zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego 

oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (we-

wnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego); 

 Polityka Leśna Państwa, przyjęta przez Radę Ministrów w 1997 r.. Nadrzędnym celem polityki le-

śnej jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających 

do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-gospodarczej warun-

ków do trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli 

w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami spo-

łeczeństwa; 

 W zakresie gospodarki odpadami cel nadrzędny do realizacji wyznacza krajowy plan gospodarki 

odpadami 2010 zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2006 r. Jest to dojście do systemu gospodarki 

odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady zgod-

nie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwa-

rzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania 

właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można 

poddać procesom odzysku - ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie traktować 

należy jako najmniej pożądany sposób postępowania; 

 Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej definiuje cel nadrzędny jako zwiększenie udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 14% w 2020 r. w strukturze 

zużycia nośników pierwotnych; 
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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 

2006 r., jako główny cel wskazuje podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej Regionów 

poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 

zdrowia i zachowaniu tożsamości kulturowej. 

Cele określone w ww. dokumentach krajowych mają swoje odzwierciedlenie w dokumentach woje-

wódzkich, w tym m.in.: 

 Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 przyjętej uchwałą 

Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r., 

 Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego przyjętym uchwałą 

Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

Strategiczne cele polityki przestrzennej opisane w projekcie zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica wykazują wysoki stopień korelacji z okre-

ślonymi wyżej celami państwa i regionu.  

Nie stwierdzono, aby przeznaczenie terenu objętego zmianą nr 4 Studium było sprzeczne z celami w za-

kresie ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym i regionalnym. 

2. Opis projektowanego zagospodarowania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Uchwałą Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016 r. przystąpiono do sporządze-

nia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica 

przyjętego uchwałą nr 128/XVI/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr 137/XXII/05 

Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2005 r. i uchwałą Nr 235/XXXIV/13 z dnia 30 września 2013 r. 

Przedmiotem zmiany nr 4 Studium jest umożliwienie zagospodarowania działki nr ew. 917/3 dla potrzeb 

wydobycia kopalin – iłów ceramiki budowlanej w ramach udokumentowanego złoża „Oleśnica 1”. 

Teren objęty zmianą nr 4 Studium przeznacza się dla eksploatacji kopalin w ramach złoża „Oleśnica 1”. 

Powyższe umożliwi kontynuację eksploatacji złoża w kierunku wschodnim i łączne zagospodarowanie 

dawnych złóż „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2” (wchodzące obecnie w skład jednego złoża „Oleśnica 1”) 

powiązane z istniejącym zakładem ceramiki budowlanej. 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie przewiduje się realizacji obiektów kubaturowych i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Eksploatacja będzie prowadzona metodą odkrywkową z postępem 

frontu eksploatacyjnego w kierunku wschodnim. 
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Symbol i nazwa terenu wydzielo-

nego liniami rozgraniczającymi 

PG 

Tereny eksploatacji powierzchniowej złoża 

Funkcja podstawowa /zakres/ 

Przeznaczenie i zakres funkcji: 
1. Tereny eksploatacji kopaliny 
2. Mała retencja, stawy, użytki rolne i dolesienia wykorzystywane na funk-

cję rekreacji i sportu jako docelowe zagospodarowanie terenów pokopal-

nianych - po zakończeniu eksploatacji złoża. 

Warunki kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu 

Dopuszczalne zagospodarowanie terenu: 
1. Po zakończeniu eksploatacji złoża dopuszcza się wykorzystanie wyrobiska 

eksploatacyjnego dla prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpa-

dów innych niż niebezpieczne poza instalacjami i urządzeniami, wyłącznie 

w odniesieniu do materiałów pobudowlanych obojętnych oraz ziemi z wy-

kopów, uszczegółowionych w kategoriach (kodach) w przepisach odręb-

nych,  

2. Dojścia, dojazdy, drogi tymczasowe,  

3. Urządzenia infrastruktury technicznej, 

4. Miejsca postojowe dla samochodów, 

5. Elementy małej architektury, 

6. Zieleń. 

Zasady obsługi w zakresie ko-

munikacji 

Teren obsługiwany drogami wewnętrznymi kształtowanymi zgodnie z zasa-

dami określonymi w przepisach odrębnych. 

 

Komunikacja 

Obsługa komunikacyjna terenu objętego zmianą nr 4 Studium będzie się odbywać poprzez rozbudowę 

systemu dróg tymczasowych gruntowych w granicach terenu związanego z prowadzoną działalnością 

w ramach złoża „Oleśnica 1”. 

Drogi tymczasowe zostaną zlikwidowane po zakończeniu eksploatacji złoża. 

Infrastruktura techniczna 

 Zaopatrzenie w wodę 

Dla potrzeb realizacji zagospodarowania ustalonego w zmianie nr 4 Studium nie przewiduje się budowy 

sieci wodociągowej. 

Zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych zapewnione będzie w ramach zakładu wydobyw-

czego zlokalizowanego poza terenem objętym zmianą nr 4 Studium. 

 Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

Dla potrzeb realizacji zagospodarowania ustalonego w zmianie nr 4 Studium nie przewiduje się budowy 

sieci kanalizacyjnej. 

Potrzeby pracowników kopalni zostaną zabezpieczone poprzez przewoźne kontenery socjalno-biurowe 

z przenośnym szczelnym sanitariatem, którego zawartość zostaje usuwana przez uprawnione podmioty 

i wywożona do oczyszczalni ścieków, usytuowane w ramach zakładu wydobywczego zlokalizowanego 

poza terenem objętym zmianą nr 4 Studium. 
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 Odprowadzanie wód kopalnianych 

Odprowadzanie wód kopalnianych z rząpia wyrobiska „Oleśnica 1” do ziemi na warunkach ustalonych 

w pozwoleniu wodno-prawnym uzyskanym dla potrzeb funkcjonowania zakładu wydobywczego i do-

tyczących korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji bądź urządzeń 

wodnych. 

 Gospodarka cieplna 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie przewiduje się lokalizacji obiektów wymagających ogrze-

wania, ani realizacji kotłowni. 

 Elektroenergetyka 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie przewiduje się budowy sieci elektroenergetycznej. 

 Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie przewiduje się budowy sieci gazowniczej. 

 Telekomunikacja 

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie przewiduje się realizacji sieci telekomunikacyjnej. 

 Gospodarka odpadami 

Zagospodarowanie terenu objętego zmianą nr 4 Studium nie będzie generować odpadów komunalnych. 

Podczas eksploatacji złoża nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych. 

Konserwacja i regeneracja maszyn prowadzona będzie przez firmy specjalistyczne, przy czym drobne 

naprawy maszyn wykonywane będą na terenie zakładu. 

 
W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji kopalin, teren docelowo 

ulegnie degradacji i będzie wymagać rekultywacji. Prace naprawcze mogą polegać na zalewaniu bądź 

zasypywaniu wyrobiska, niwelowaniu terenu wraz z nasadzeniami roślinności. Najbardziej naturalnym 

kierunkiem zagospodarowania ostatecznego wyrobiska poeksploatacyjnego powstałego na terenie ob-

jętym zmianą nr 4 Studium oraz terenach sąsiednich będzie zbiornik wodny z zadrzewionym otocze-

niem. Po zakończeniu eksploatacji złoża rekultywacja terenu będzie prowadzona zgodnie z warunkami 

określonymi przez Starostę (przykładowo w kierunku: rolnym, leśnym lub wodnym). 

3. Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Obszar objęty zmianą nr 4 Studium stanowi jedynie bardzo niewielki i niesamodzielny fragment całego 

planowanego przedsięwzięcia, tj. poszerzenia obecnego terenu eksploatacji (przy zakładzie wydobyw-

czym ceramiki budowlanej) w kierunku wschodnim, w niniejszej prognozie.  

Dlatego w niniejszej prognozie w ocenie wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko, 

niejednokrotnie odniesiono się do wpływu całej inwestycji na środowisko, który został szczegółowo 
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opisany w sporządzonym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Należy zaznaczyć, 

że dla ww. przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak pisma 

BKŚ.IV.6220.2.2014 z dnia 17.10.2014 r., a wielokrotnie przywoływany w niniejszej prognozie Raport 

został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (postanowienie 

znak: WOO-II.4242.69.2013.AS8, w którym uzgodniono realizację oraz warunki realizacji planowa-

nego przedsięwzięcia). 

Projektowane zagospodarowanie będzie się wiązało z następującymi zjawiskami: 

 wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza – podczas eksploatacji złoża (w ramach którego 

znajduje się teren objęty niniejszą analizą) może wystąpić okresowo wzrost stężeń pyłów w powie-

trzu. Praca sprzętu biorącego udział w procesie eksploatacji (koparki, spycharki) i transportu (wozi-

dła, samochody ciężarowe) powodować będzie emisję spalin i hałasu. Na terenie planowanego 

przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń powietrza będzie wynikała głównie bezpośrednio z proce-

sów udostępniania i eksploatacji złoża. Nieznaczne ilości pyłów powstaną jedynie podczas usuwa-

nia nadkładu, a zasięg ich rozprzestrzenienia będzie ograniczony do kilkunastu metrów wokół pra-

cujących spycharek i koparek oraz samochodów transportujących nadkład na zwałowisko. Wzrost 

zapylenia może wystąpić w okresach długotrwałej, bezdeszczowej pogody w trakcie transportu ko-

paliny wozidłami po wewnętrznych drogach technologicznych na trasie kopalnia – hałda technolo-

giczna przy zakładzie ceramicznym. W celu ograniczania zapylenia drogi te będą zraszane. 

 wytwarzaniem odpadów –  w związku z prowadzoną działalnością eksploatacyjną oraz występowa-

niem urządzeń związanych z wydobyciem kruszywa i ich obsługą, a także przebywaniem pracow-

ników, będzie miało miejsce wytwarzanie odpadów. W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej „Oleśnica 

1” i „Oleśnica 2” sporządzonym dla całej inwestycji (w skład której wchodzi obszar objęty niniejszą 

zmianą Studium) stwierdzono, iż rodzaj oraz ilość wytwarzanych odpadów sprawiać będzie, że nie 

wystąpi ponadnormatywna uciążliwość dla środowiska w związku z gospodarką odpadami. Wyro-

bisko zostanie zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków. 

 wykorzystywaniem zasobów środowiska – na terenie objętym analizą znajduje się 

udokumentowane złoże surowców mineralnych „Oleśnica 1”, które będzie można eksploatować 

zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji koncesyjnej, po eksploatacji złoża istnieje obowiązek 

rekultywacji zdegradowanego terenu. 

 zanieczyszczeniem gleby lub ziemi – projektowane zagospodarowanie w formie eksploatacji 

powierzchniowej pozbawi przedmiotowy teren warstwy glebowej, w miejscach jej nienaruszenia 

może nastąpić zjawisko gromadzenia wydobytego materiału w postaci hałd, w związku z czym 

wierzchnia warstwa gleby również ulegnie unieczynnieniu. Teren odkrywki, pozbawiony 

wierzchniej warstwy gleby oraz nadkładów materiału skalnego pod nią zalegających, czyli warstw 
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izolujących i filtrujących, będzie bardziej narażony na przenikanie nieczystości bezpośrednio 

w głębsze partie utworów podpowierzchniowych. 

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – nastąpi przekształcenie naturalnego 

ukształtowania terenu wskutek eksploatacji. Obszar objęty analizą może stanowić część znacznego 

zagłębienia terenu lub część obszaru, na którym zlokalizowana będzie hałda poeksploatacyjna 

z wydobytego materiału. 

 emitowaniem hałasu – klimat akustyczny ulegnie zmianie ze względu na prowadzenie prac 

wydobywczych – generowany hałas związany będzie z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń 

wydobywających kruszywo, wzmożonym ruchem samochodów - głównie ciężarowych, a także 

przebywaniem i funkcjonowaniem ludzi na obszarze wydobycia. 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii - zdarzenia związane z poważnymi awariami cechuje 

niepowtarzalność, losowość, wielopłaszczyznowość i różnorodność bezpośrednich skutków. Ich 

skutkiem jest zagrożenie zdrowia i życia ludzi, degradacja środowiska i poważne straty 

gospodarcze. Analizowany obszar pozbawiony jest zabudowy oraz infrastruktury, która 

w jakimkolwiek stopniu mogłaby przyczynić się do powstania poważnej awarii. Jedynego 

zagrożenia można upatrywać na etapie prac eksploatacyjnych. Ewentualne skutki nie powinny mieć 

wpływu na tereny sąsiednie, ale nagłe osunięcie dużych mas ziemi lub poważna awaria urządzeń 

i maszyn wydobywczych może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

biorących udział w pracach wydobywczych. Jednakże prosta i sprawdzona technologia 

odkrywkowej eksploatacji złóż surowca ilastego sprawia, że w przypadku planowanego 

przedsięwzięcia ryzyko powstania poważnych awarii przemysłowej jest małe. Przy eksploatacji 

maszyn górniczych i środków transportu kruszywa stosowane będą sprawdzone, typowe środki 

zabezpieczające przed niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko.  

Wpływ ustaleń projektu zmiany nr 4 Studium na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego: 

Przekształcenia poszczególnych komponentów środowiska w trakcie realizacji zainwestowania terenu 

mają często charakter okresowy i po pewnym czasie środowisko wraca do stanu równowagi, chociaż 

na innym poziomie niż pierwotnie. Uzyskanie tej równowagi będzie zależało w dużej mierze od spo-

sobów i czasu oraz wielkości obszaru realizacji ustaleń zmiany Studium. Im krótszy będzie czas reali-

zacji ustaleń, tym szybciej nastąpią procesy regeneracyjne środowiska. Należy tu zaznaczyć, że po-

szczególne komponenty środowiska wykazują elastyczność w reakcji na przekształcenia i w dłuższym 

okresie następuje znaczna ich regeneracja. 

W części obszaru objętego projektem zmiany nr 4 Studium planowane zagospodarowanie ma charakter 

nietrwały. Po wyczerpaniu złóż surowców kruszywa naturalnego i wstrzymaniu eksploatacji, nastąpi 

proces rekultywacji terenów. 

Prognozuje się następujący wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego: 
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 powietrze: działalność związana z eksploatacją wyrobiska odkrywkowego będzie jedynie źródłem 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza pochodzących ze spalania paliw 

w silnikach pojazdów poruszających się po jej terenie, emisji pyłów powstających w trakcie 

urabiania, załadunku i transportu surowca (emisja niezorganizowana).  

Zgodnie z przepisami odrębnymi należy przykrywać skrzynie pojazdów przewożących ładunek 

w postaci materiałów sypkich. Ponadto w okresach utrzymującej się długotrwałej suszy, która 

będzie sprzyjała osiadaniu drobnych frakcji na powierzchniach dróg transportowych należy 

przedsięwziąć zabezpieczenia w postaci polewania kół transportowych lub zastosowanie rowów 

wodnych do oczyszczania kół pojazdów opuszczających teren kopalni. Zgodnie z wynikami 

Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców 

ilastych ceramiki budowlanej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2” nie nastąpi przekroczenie standardów 

jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza. Przeprowadzona analiza oddziaływania 

skumulowanego wykazała dotrzymanie obowiązujących przepisów. Obliczenia rozkładu stężeń  

1–godzinnych oraz stężeń średniorocznych zanieczyszczeń emitowanych w wyniku dzielności 

kopalni potwierdziły dotrzymanie dopuszczalnych wartości odniesienia w całym obszarze 

otaczającym teren kopalni (w tym teren objęty niniejszą analizą). Dotrzymane są również 

dopuszczalne normy opadu pyłu. Wśród emitowanych zanieczyszczeń przekroczenia występują 

jedynie dla tlenków azotu, jednak częstość przekroczeń gwarantuje dotrzymanie wartości 

odniesienia. Podobnie przeprowadzona analiza akustyczna skumulowanego oddziaływania kopalni 

oraz dróg publicznych także wskazuje na dotrzymanie wartości dopuszczalnej 55dB(A) dla 

obiektów chronionych w otoczeniu przedsięwzięcia. Oddziaływanie hałasu praktycznie mieści się 

w granicach złoża. 

 powierzchnia ziemi i gleby: eksploatacja kruszywa metodą odkrywkową spowoduje usunięcie 

wierzchniej warstwy gleby, odkrywającej złoże. Odkrywka odsłaniająca głębsze warstwy utworów 

skalnych, pozbawiona gleby oraz wierzchniej warstwy utworów luźnych, będzie w większym 

stopniu narażona na bezpośrednie zanieczyszczenia. Ponadto brak osłony w postaci roślinności 

porastającej i stabilizującej grunt przyczyni się do większego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na przedmiotowy teren, głównie erozji wietrznej oraz wodnej. Poza odsłonięciem 

wierzchniej warstwy ziemi, innym problemem może być powstanie w wyniku prac 

eksploatacyjnych hałdy, której część może być zlokalizowana na terenie objętym niniejszą analizą. 

Stanowią one nienaturalną, sztucznie utworzoną dominantę przestrzenną i wpływają częściowo na 

zapylenie najbliższej okolicy, jak również mają wpływ na lokalny reżim wodny. Niniejsze zmiany 

w środowisku przyrodniczym można w późniejszym czasie zrekompensować poprzez umiejętną 

rekultywację terenu poeksploatacyjnego. 
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 zasoby naturalne – planowane zagospodarowanie będzie się wiązać z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych z udokumentowanego złoża iłów ceramiki budowlanej „Oleśnica 1”. Po eksploatacji 

złoża istnieje obowiązek rekultywacji zdegradowanego terenu. 

 wody powierzchniowe i JCWP: zmiana stosunków wodnych może mieć charakter miejscowy 

i zmienny w zależności od warunków atmosferycznych, przemieszczania się prac oraz czasu 

trwania prac. Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru objętego analizą, eksploatacja iłów 

nie będzie miała wpływu na zmianę stosunków wodnych na tym terenie. Wpływ oddziaływania 

eksploatacji iłów na wody powierzchniowe można analizować w odniesieniu do całej inwestycji, 

tj. w przypadku uruchomienia dalszej – wschodniej części złoża, co zostało ujęte w Raporcie 

dotyczącym całego przedsięwzięcia.   

Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Oleśnica 1", nie wpłynie na 

aktualny stan czystości wód powierzchniowych na obszarze objętym zmianą Studium oraz nie 

spowoduje zagrożenia niespełnienia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odprowadzanie wód 

opadowych dopływających do wyrobiska górniczego nie wpłynie na wskaźniki fizyko-chemiczne, 

biologiczne i hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowiące o potencjale ekologicznym i stanie 

chemicznym jednolitych części wód powierzchniowych, ponieważ przedsiębiorca posiada 

pozwolenie wodnoprawne, które obliguje go do utrzymywania w należytym stanie technicznym 

i bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód 

kopalnianych oraz do prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych wód. Ponadto 

dbałość o sprawność techniczną maszyn i przestrzeganie zasad ich eksploatacji stanowić będzie 

wystarczające zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. W ramach 

profilaktyki stosowane będą środki ochrony przed skażeniem wody produktami ropopochodnymi. 

Nie planuje się wykorzystywać wyrobiska górniczego na składowiska odpadów itd. 

Ocena możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla zidentyfikowanych części wód powierzchniowych: biorąc 

pod uwagę charakterystykę JCWP, w granicach której znajduje się obszar objęty opracowaniem 

(tj. typ, status, oceny stanu i ryzyka, a także derogacje) i ustalenia zawarte w projekcie zmiany nr 4 

Studium, należy stwierdzić, że nie nastąpi pogorszenie JCWP na terenie objętym niniejszą analizą. 

Omawiane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla realizacji celów ochrony wód w obrębie 

jednolitej części wód, nie powoduje też zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód. 

 wody podziemne i JCWPd: eksploatacja iłów na obszarze objętym analizą nie będzie miała wpływu 

na zmianę stosunków wodnych na tym terenie, ze względu na nieznaczną powierzchnię obszaru 

objętego zmianą Studium. Pełna analiza oddziaływania na wody podziemne winna być 

przeprowadzona dla całej inwestycji, tj. w przypadku uruchomienia dalszej – wschodniej części 

złoża, co zostało ujęte w Raporcie dotyczącym całego przedsięwzięcia.   
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Dbałość o sprawność techniczną maszyn i przestrzeganie zasad ich eksploatacji stanowić będzie 

wystarczające zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. W ramach profilaktyki 

stosowane będą środki ochrony przed skażeniem wody produktami ropopochodnymi. Nie planuje 

się wykorzystywać wyrobiska górniczego na składowiska odpadów itd. Przewiduje się wodny, 

zadrzewieniowy i/lub rolny kierunek rekultywacji. 

Ocena możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wo-

dami na obszarze dorzecza Wisły” dla zidentyfikowanych części wód podziemnych: biorąc pod 

uwagę charakterystykę JCWPd, w granicach której znajduje się obszar objęty opracowaniem 

(tj. właściwości fizyczne i chemiczne, oceny ryzyka ilościowego oraz chemicznego, a także dero-

gacje) i ustalenia zawarte w projekcie zmiany nr 4 Studium należy stwierdzić, że nie nastąpi pogor-

szenie JCWPd na terenie objętym niniejszą analizą. Omawiane przedsięwzięcie nie stanowi zagro-

żenia dla realizacji celów ochrony wód w obrębie jednolitej części wód, nie powoduje też zagrożenia 

dla celów ochrony wód w innych częściach wód. 

Eksploatacja złoża "Oleśnica 1" na terenie objętym niniejszą analizą nie spowoduje zagrożenia nie-

osiągnięciem celów środowiskowych w jednolitej części wód podziemnych nr 115. Nie istnieje ko-

nieczność ustanowienia derogacji dla przedmiotowej JCWPd oraz nie ma potrzeby podejmowania 

działań na złagodzenie skutków oddziaływania przedsięwzięcia na stan wód podziemnych. 

 klimat: skala oraz rodzaj inwestycji na przedmiotowym obszarze nie będą miały wpływu na zmiany 

klimatyczne. Mogą wystąpić jedynie niewielkie lokalne anomalie związane z powstaniem odkrywki 

i hałdy związane, np. z zaburzeniami w swobodnym przepływie powietrza czy podwyższoną 

temperaturą w wyrobisku podczas słonecznych dni względem terenu otaczającego. Będą to jednak 

typowe zjawiska dla tego typu zmian w ukształtowaniu terenu i ze względu na swoją niewielką 

skalę nie będą miały wpływu na klimat danego regionu. Możliwe utworzenie w miejscu 

zrekultywowanego wyrobiska (obejmującego znacznie większy obszar niż tylko ten objęty niniejszą 

zmianą Studium) zbiornika wodnego będzie stanowiło urozmaicenie krajobrazowe. Wypełnienie 

wodą wyrobiska zmniejsza negatywne skutki przekształcenia obszaru planowanego 

przedsięwzięcia, które to stanowią naturalne obszary zatrzymywania i gromadzenia wód 

opadowych, co w konsekwencji przyczynia się do łagodzenia skutków podtapiania terenu w okresie 

wzmożonych opadów i suszy. Powstanie zbiornika wodnego korzystnie wpłynie na mikroklimat 

łagodząc różnice termiczne wody i najbliższego otoczenia. 

 zwierzęta i rośliny, bioróżnorodność: eksploatacja powierzchniowa wymusza konieczność 

pozbawienia terenu szaty roślinnej łącznie z wierzchnią warstwą gleby oraz zalegających pod nią 

skał luźnych. Skutkować to będzie całkowitym odkryciem terenu, a co za tym idzie również 

migracją zwierząt na tereny sąsiednie. Degradacja terenu będzie następowała stopniowo, w związku 

z czym przedstawiciele świata zwierząt zamieszkujący niniejszy teren będą mieli czas na 

znalezienie nowych siedlisk oraz terenów łownych w sąsiednich terenach. Populacja zwierząt nie 
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jest liczna, a powierzchnie terenów otwartych wokół są znaczne, w związku z czym migrujące 

zwierzęta nie powinny mieć problemu ze znalezieniem nowego miejsca do egzystowania oraz 

adaptacją do nowego środowiska o prawie identycznych warunkach przyrodniczych. Należy 

podkreślić, że w momencie powstania odkrywki na niniejszym terenie mogą znaleźć schronienie 

inne gatunki roślin i zwierząt przystosowane do życia w takim środowisku, np. sucholubne trawy 

rosnące na hałdach czy jaskółki brzegówki zakładające gniazda m.in. w skarpach powstałych 

w wyniku eksploatacji powierzchniowej.  

Po zakończeniu eksploatacji oraz procesu rekultywacji, stopniowo wraz z sukcesywnym, 

zarastaniem terenu przez roślinność niską i wysoką, może nastąpić powolny napływ poszczególnych 

gatunków zwierząt. 

 ekosystemy i krajobraz: związane z rozpoczęciem eksploatacji powierzchniowej całkowite 

pozbawienie szaty roślinnej, usunięcie wierzchniej warstwy gleby oraz miejsc zamieszkania 

drobnych organizmów, migracje zwierząt na tereny sąsiednie, wszystkie te czynniki spowodują, że 

dotychczasowy ekosystem na przedmiotowym terenie ulegnie przemianie. Uwzględniając 

zdolności adaptacyjne elementów przyrody ożywionej do nowych warunków, powstanie nowy 

ekosystem, jednak ze względu na krótki czas przystosowania elementów biocenozy do nowego 

otoczenia oraz specyfikę projektowanego obszaru na terenie planowanego wydobycia kopalin, 

nowy ekosystem będzie znacznie uboższy niż dotychczasowy. Przedmiotowy teren nie jest jednak 

enklawą, jego charakterystyka przyrodnicza jest tożsama z terenami otaczającymi, które tworzą 

obszary o znacznej powierzchni. W momencie rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji 

powierzchniowej, stanie się on ponownie integralną częścią otoczenia, zapewniając powolny 

powrót ekosystemu do stanu zbliżonego do obecnego. W wyniku rozpoczęcia eksploatacji 

powierzchniowej zmianie ulegnie również krajobraz. Obszar objęty analizą może stanowić część 

znacznego zagłębienia terenu lub część obszaru, na którym zlokalizowana będzie hałda 

poeksploatacyjna z wydobytego materiału. Jest to teren położony w oddaleniu od atrakcji 

turystycznych oraz miejsc stałego pobytu ludzi, w związku z czym taka przemiana krajobrazowa 

nie powinna być uciążliwa. Ponadto wyrobisko położone będzie na stoku o ekspozycji południowo-

zachodniej, dlatego tylko z tej strony będzie mogło być widoczne. Przy odpowiednim osłonięciu 

roślinnością, wyrobisko nie powinno stanowić elementu pogarszającego walory krajobrazowe. 

Dodatkowo przedsiębiorca zobligowany jest do zrekultywowania zdegradowanego 

i przekształconego krajobrazu, po zakończeniu procesu eksploatacji złoża. Po zadrzewieniu 

i zakrzewieniu otoczenia w wyrobisku (obejmującym znacznie większy obszar niż tylko teren 

objęty niniejszą zmianą Studium) powstanie zbiornik wodny, który będzie atrakcyjnym elementem 

krajobrazu, być może o walorach porównywalnych, lub nawet większych niż przed rozpoczęciem 

eksploatacji. Utworzony w miejscu zrekultywowanego wyrobiska zbiornik będzie stanowił 

urozmaicenie krajobrazowe. Wypełnienie wodą wyrobiska zmniejsza negatywne skutki 
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przekształcenia obszaru planowanego przedsięwzięcia, które to stanowią naturalne obszary 

zatrzymywania i gromadzenia wód opadowych, co w konsekwencji przyczynia się do łagodzenia 

skutków podtapiania terenu w okresie wzmożonych opadów i suszy. 

Wpływ przedsięwzięcia na Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 

2013 r. dotyczącą wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na jego 

terenie ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

 „zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,   

 zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, 

wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji, 

 utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, 

 zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych,  

 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

 szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za 

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne,  

 zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej”. 

W związku z tym, iż na terenie objętym przedmiotową zmianą Studium nie występują 

ww. elementy (teren objęty analizą w przeszłości stanowił fragment drogi powiatowej, obecnie 

pozbawiony tej kategorii i wyłączony z użytkowania) nie istnieje możliwość naruszenia działań ich 

ochrony.  

Ponadto w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się: 

 „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” 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu – w przeszłości fragment drogi powiatowej  

przesądza o braku naruszenia  ww. zakazów.  

 „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” – na obszarze objętym zmianą Studium nie występują zadrzewienia śródpolne, 

przydrożne i nadwodne. 

 „dokonywania   zmian   stosunków   wodnych,   jeżeli   służą   innym   celom   niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka” – zmiana przeznaczenia terenu objętego zmianą Studium nie 

nastąpi samodzielnie. Może ona nastąpić dopiero w sytuacji łącznego uruchomienia terenów 
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eksploatacyjnych, tj. wraz z tymi znajdującymi się po wschodniej stronie. W Raporcie  

sporządzonym dla całego przedsięwzięcia wykazano korzystne uwarunkowania hydrologiczne, 

a w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania stwierdzono: sposób eksploatacji złóż 

nie przewiduje znaczącego odziaływania na środowisko gruntowo – wodne, pod warunkiem 

właściwej organizacji pracy i spełnienia warunków ustalonych w decyzji. 

  „likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych” – 

brak takich elementów na obszarze objętym zmianą Studium. 

Dodatkowo w Uchwale Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

23 września 2013 r. wskazano, iż zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą:   

 „terenów  objętych  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  

przestrzennego  gmin  oraz   miejscowych   planów   zagospodarowania   przestrzennego,   dla   

których   przeprowadzona   ocena   oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;   

 terenów  objętych  ustaleniami  projektów  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  

projektów  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  dla  

których  przeprowadzona  strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  

znacząco  negatywnego  wpływu  na  ochronę  przyrody  obszaru chronionego krajobrazu;   

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura 

dotycząca oceny  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  znacząco  negatywnego  

wpływu  na  ochronę  przyrody  obszaru chronionego krajobrazu;   

 ustaleń  warunków  zabudowy  dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy  

zagrodowej  oraz  obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod 

warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie”. 

Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia,  

w skład którego wchodzi działka nr ew. 917/3, planowane powiększenie wydobycia surowców 

ilastych nie naruszy warunków ochrony Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 zabytki i dobra materialne – brak wpływu, 

 zdrowie ludzi – oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi należy rozpatrywać pod kątem uciążliwości 

na wszystkich etapach jego realizacji. Główne czynniki to zanieczyszczenie powietrza, środowiska 

wodnego i emisja hałasu. Realizacja ustaleń zmiany nr 4 Studium powinna obligatoryjnie 

uwzględniać obowiązujące przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska, respektować wszelkie 

normy i obostrzenia mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. 

Wydobycie kruszywa nie będzie wpływało negatywnie za zdrowie mieszkańców gminy. Przy 

stosowaniu odpowiednich przepisów nie powinno mieć istotnego wpływu na zdrowie ludzi 

zatrudnionych przy wydobyciu kopaliny. Największego zagrożenia zdrowia można upatrywać 
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w zwiększonym zapyleniu powietrza, które może negatywnie oddziaływać na układ oddechowy. 

Innych zagrożeń można upatrywać jedynie w zdarzeniach losowych mogących mieć miejsce przy 

tego typu pracach (osuwanie gruntu, zagrożenia mechaniczne związane z pracującym sprzętem 

wydobywczym itp.). Zagrożenia losowe związane ze specyfiką miejsca pracy można w znacznym 

stopniu zminimalizować stosując się do przepisów BHP w danym miejscu pracy i na danym 

stanowisku. 

4. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji ustaleń projektu 

zmiany nr 4 Studium na środowisko w podziale na oddziaływania: 

 bezpośrednie – trwałe przekształcenie powierzchni terenu objętego robotami górniczymi. Z uwagi 

na dotychczasowy i planowany (po zakończeniu wydobywania kopaliny) sposób zagospodarowania 

terenu oddziaływania te nie spowodują niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Przy prowadze-

niu prac przygotowawczych i wydobywaniu kopaliny dodatkowo stosowane będą rozwiązania chro-

niące środowisko przyrodnicze; 

 pośrednie – związane jest ze wzmożonym ruchem samochodów transportujących urobek z kopalni 

do zakładu ceramicznego. Zagrożenia wynikające z tego typu oddziaływań to wzmożony hałas oraz 

potencjalne zapylenie. Podstawowy dojazd do zakładu górniczego i transport kopalin odbywać się 

będzie w granicach własności Inwestora; 

 wtórne – związane są z wpływem zrekultywowanych wyrobisk. Po wyeksploatowaniu złoża (którego 

fragment znajduje się na obszarze objętym zmianą Studium) w wyrobisku powstanie niecka o po-

wierzchni około 100 ha ze zbiornikiem wodnym w dolnej części, które wzbogacą walory krajobra-

zowe i przyrodnicze. Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań wtórnych na chronione siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt z uwagi na ich brak na obszarze objętym zmianą Studium;  

 skumulowane – spowodowane będzie równoczesną eksploatacją złoża oraz funkcjonowaniem w są-

siedztwie terenu objętego zmianą nr 4 Studium zakładu ceramicznego; 

 krótkoterminowe, chwilowe – wynikają z hałasu powodowanego pracą maszyn górniczych i samo-

chodów ciężarowych wykorzystywanych w ruchu zakładu górniczego. Niewielka liczba maszyn, 

wyłączenie z eksploatacji pory nocnej i ich oddalenie od obszarów chronionych sprawiają, że nie 

nastąpią przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu i emisji zanieczyszczeń powietrza; 

 średnioterminowe - obejmuje czas rekultywacji wyrobiska i ustabilizowania nowych warunków 

przyrodniczych w zrekultywowanym terenie. W związku z przyjętym sposobem rekultywacji od-

działywania średnioterminowe będą związane z uwolnieniem terenu od urządzeń i pojazdów wyko-

rzystywanych do eksploatacji złóż i w krótkim czasie zanikające. Planowane zagospodarowanie złóż 
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iłów zakłada systematyczne, w miarę postępu eksploatacji przemieszczanie nadkładowych mas 

ziemnych na dno wyrobiska, kształtowanie i użyźnianie brzegów tworzonej niecki z wykorzystaniem 

zabranej warstwy glebowej, wprowadzaniem roślinności i napełnianie zbiornika wodnego. Charak-

ter, ograniczony zakres i rozłożenie tych prac w długim czasie sprawia, że ich uciążliwość pomimo 

kumulacji nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko; 

 długoterminowe – przeobrażenie istniejących warunków środowiskowych i walorów krajobrazo-

wych na skutek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego; 

 stałe – w okresie eksploatacji związane są ze zwiększonym hałasem i przebywaniem osób i urządzeń 

w obszarze planowanej inwestycji oraz z zajęciem terenu przeznaczonego do eksploatacji, lokalizacji 

zwałowisk i dróg dojazdowych. 

5. Możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania ustaleń projektu zmiany nr 4 Studium 

na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Możliwość ograniczenia negatywnych ustaleń niniejszego projektu zmiany nr 4 Studium należy upatry-

wać  w nakłanianiu inwestorów do jak najbardziej restrykcyjnego stosowania się do ustaleń wynikają-

cych z obowiązujących dokumentów planistycznych sporządzonych dla terenu gminy Oleśnica (m.in. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany, opracowanie 

ekofizjograficzne).  

Ograniczenie oddziaływania będzie możliwe dzięki opracowaniu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla inwestycji, realizacji prawidłowych projektów oraz stosowaniu nowoczesnych 

materiałów i technologii. 

Poniżej opisano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

wskazane w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: wydobywanie kopaliny ze złóż 

surowców ilastych ceramiki budowlanej „Oleśnica 1” i „Oleśnica 2”, Tarnobrzeg 2013 r., tj. dla całej 

inwestycji, w ramach której teren objęty zmianą nr 4 Studium posiada marginalną powierzchnię: 

Ochrona powierzchni ziemi  

Dla ochrony sąsiadujących ze złożem użytków rolnych nie będących własnością wnioskodawcy planuje 

się pozostawienie pasów ochronnych o szerokości 6 m. W pasach ochronnych nie planuje się wydoby-

wania kruszywa. Podczas eksploatacji złóż iłów zachowane będą kąty nachylenia skarp i zboczy, za-

równo roboczych, jak i stałych, zabezpieczające przed powstawaniem osuwisk. Docelowe ukształtowa-

nie i zabezpieczenie skarp wyrobisk po zakończeniu eksploatacji złóż, określone zostanie w projekcie 

rekultywacji. 

Po zakończeniu eksploatacji złóż w dennej części ukształtowanej niecki powstanie zbiornik wodny za-

silany głównie opadami atmosferycznymi. Przy urabianiu nadkładu wierzchnia warstwa urodzajnej 
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gleby i nadkładu będzie selektywnie zdejmowana i pryzmowana na tymczasowych zwałowiskach loka-

lizowanych na terenie nieobjętym eksploatacją kruszywa, a następnie wykorzystywana przy rekultywa-

cji terenów po działalności górniczej.  

Maszyny górnicze i środki transportu utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, poddawane 

stałym przeglądom i naprawom. Przeglądy i naprawy bieżące tych maszyn będą wykonywane poza te-

renem zakładu górniczego. 

Ochrona przed hałasem  

Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji stanowią grunty rolne i użytki zielone, bez 

zabudowy, w związku z czym nie są chronione akustycznie. Do oceny hałasu w środowisku zewnętrz-

nym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-

puszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tereny przyległe do kopalni należy zakwalifikować jako 

tereny zabudowy zagrodowej wg punktu 3 b, c załącznika do w/w Rozporządzenia. Dla tego typu tere-

nów obowiązują następujące wartości dopuszczalne: 

 wskaźnik hałasu LAeq D określony jako równoważny poziom dźwięku w godzinach: od 6:00 do 22:00 

– 55 dB(A), 

 wskaźnik hałasu LAeq N określony jako równoważny poziom dźwięku w godzinach: od 22:00 do 

6:00 – 45 dB(A). 

Funkcjonowanie obiektu odbywać się będzie wyłącznie w okresie pory dziennej, dlatego też obliczenia 

przeprowadzono i zinterpretowano w stosunku do normatywu dziennego, tj. LAeq dzień = 55 dB(A). 

Przeprowadzona analiza akustyczna wskazuje na dotrzymanie wartości dopuszczalnej 55dB(A), dla 

obiektów chronionych w otoczeniu przedsięwzięcia. Oddziaływanie hałasu praktycznie mieści się 

w granicach złoża.  

Reasumując należy stwierdzić, że emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem 

omawianej inwestycji, nie osiągnie wartości ponadnormatywnych na terenach chronionych akustycznie, 

spełniając tym samym wymagania ochrony środowiska w zakresie akustycznym. 

Ochrona przed zanieczyszczaniem powietrza  

Źródła zagrożeń dla powietrza będą miały charakter emisji niezorganizowanej (emisje z silników spali-

nowych niestacjonarnych maszyn górniczych i pojazdów zasilanych olejem napędowym). Podczas po-

stoju bądź załadunku urobku na samochody będą one miały wyłączane silniki, co ograniczy emisję spa-

lin. Na terenie projektowanego przedsięwzięcia brak będzie zorganizowanych źródeł emisji do powie-

trza.  

Masy ziemne będą transportowane w stanie wilgotności naturalnej, co wyeliminuje pylenie. Wydobyty 

ze złoża urobek ładowany będzie na środki transportu przy użyciu koparek, a następnie przewożony na 

hałdę surowcowa zlokalizowaną poza wyrobiskiem i zakładem górniczym, tj. na placu składowym przy 

zakładzie ceramicznym, znajdującym się na zachód od parceli eksploatacyjnych. Transport kopaliny nie 

będzie korzystał z dróg publicznych. 
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Wewnątrz kopalni drogi technologiczne poprowadzone będą po dnie wyrobiska i po poziomach robo-

czych utworzonych dla kolejnych poziomów. Przebieg dróg tymczasowych w obrębie wyrobiska i poza 

wyrobiskiem - dla przewozu wydobytej kopaliny na plac składowy oraz nadkładu na zwałowiska - bę-

dzie dostosowywany do potrzeb, w zależności od miejsca wybierania złoża, zdejmowania nadkładu oraz 

jego składowania, będzie on zmieniać się wraz z postępem frontu eksploatacji.  

W celu ograniczenia pylenia spowodowanego ruchem samochodów w okresach suszy drogi te będą 

zraszane wodą. Ruch drogowy na terenie kopalni odbywać się będzie w oparciu o regulamin ruchu 

transportu kołowego zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.  

Przeprowadzona analiza wykazała dotrzymanie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony powie-

trza. 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych  

Ze względu na bardzo niewielką powierzchnię obszaru objętego zmianą nr 4 Studium i brak 

samodzielnego zagospodarowania, wpływ oddziaływania eksploatacji iłów na wody powierzchniowe 

może być analizowany w odniesieniu do całej inwestycji, tj. w przypadku uruchomienia dalszej – 

wschodniej części złoża. Przedmiotowa analiza została dokonana w Raporcie, który stanowił podstawę 

do wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla całego przedsięwzięcia obejmującego 

również działkę nr ew. 917/3.  

Warunki hydrogeologiczne złoża "Oleśnica 1" są korzystne. Złoże zaliczono do złóż suchych i czę-

ściowo zawodnionych. W górnych partiach iłów na głębokości 4–5 m p.p.t. można się spodziewać są-

czeń wody związanych z przewarstwieniami mułków piaszczystych. Wody te będą gromadzone w rzą-

piu, znajdującym się w dnie wyrobiska, skąd systematyczne odprowadzane będą poza teren wyrobiska 

do rowu. Wody tym rowem i ciekiem bez nazwy mogą trafić do cieku Kanał łączącego się dalej z rzeką 

Wschodnią będącą lewobrzeżnym dopływem Wisły.  

Wody przed odprowadzeniem do rowu poddane są oczyszczeniu z zawiesiny w klarowniku, stąd nie 

będą wnosić istotnego ładunku tego zanieczyszczenia do wód powierzchniowych. Dopuszczalne para-

metry odprowadzanej wody z odwodnienia wyrobiska górniczego określone zostały w pozwoleniu 

wodno-prawnym.  

W wyrobisku zabrania się również składowania jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków. 

Teren wyrobiska poeksploatacyjnego należy chronić przed zwyczajowym wysypywaniem i wylewa-

niem w nim odpadów, śmieci, ścieków itp.  

Wszelkie uzupełnianie paliwa, smarowanie, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów 

należy wykonywać w miejscu do tego specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym przed przedosta-

niem się substancji ropopochodnych do podłoża.  

W celu przeciwdziałania powstaniu zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z awaryjnych wycieków olejów maszyny te będą wyposażone w sorbent lub maty sor-
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bentowe. W przypadku awarii sprzętu i ewentualnego zanieczyszczenia powierzchni środkami ropopo-

chodnymi, ziemia zanieczyszczona oraz zastosowany sorbent zostanie usunięta i przekazana odbiorcom 

odpadów (posiadającym odpowiednie zezwolenia) do unieszkodliwienia. 

Ochrona świata roślinnego i zwierzęcego  

Na terenie objętym zmianą nr 4 Studium nie występują siedliska, miejsca rozrodu czy żerowania, zatem 

nie wskazuje się działań minimalizującym w tym zakresie. 

Ochrona krajobrazu  

Zgodnie z treścią Raportu eksploatacja złóż spowoduje trwałe zmiany w krajobrazie. Po wyeksploato-

waniu kopaliny i zrekultywowaniu wyrobiska na jego obszarze powstanie zagłębienie o powierzchni 

około 100 ha oraz głębokości do 30 – 50 m, ze zbiornikiem wodnym w dennej części oraz zadrzewionym 

otoczeniem. Teren złoża po jego właściwej rekultywacji może mieć (poprzez stworzenie warunków dla 

rozwoju na sztucznych i naturalnych formach rzeźby zróżnicowanych zespołów roślinnych - muraw, 

zbiorowisk wilgotnych, podmokłych) wyższe walory przyrodnicze niż obecnie.  

Wyrobisko położone będzie na stoku o ekspozycji południowo-zachodniej, dlatego tylko z tej strony 

będzie mogło być widoczne. Zmiany w szerszej skali - linii krajobrazowych - będą natomiast niewielkie, 

nie powodujące zaburzenia widoku istniejących ciągów pagórów i obniżeń morfologicznych w najbliż-

szej okolicy. Po zadrzewieniu i zakrzewieniu otoczenia wyrobiska, powstały w nim zbiornik wodny 

będzie atrakcyjnym elementem krajobrazu. 

Ochrona obszaru Natura 2000  

Teren przedsięwzięcia polegającego na planowanym powiększeniu wydobycia surowców ilastych po-

łożony jest w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S-POChK). Sta-

nowi on osłonę Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Graniczy od północy z Chmielnicko Szy-

dłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

Na terenie eksploatacji iłów przydatnych dla ceramiki budowlanej nie występują inne prawnie chro-

nione elementy środowiska. Najbliższy obszar "Natura 2000" znajduje się w rejonie Stopnicy, w odle-

głości około 10 km na zachód od granic przedsięwzięcia. 

6. Rozwiązania alternatywne do projektu zmiany nr 4 Studium 

(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Zaproponowane w zmianie nr 4 Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich 

zagospodarowania oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej są wynikiem polityki przestrzennej 

władz gminy. Zapisy zawarte w zmianie nr 4 Studium gwarantują prawidłowe funkcjonowanie oma-

wianego obszaru.  

Alternatywnym rozwiązaniem dla omawianego obszaru byłoby pozostawienie go w dotychczasowym 

użytkowaniu, tj. teren sklasyfikowany jako droga, zaś użytkowany jako droga - w części, a w pozostałej 
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części stanowiący nieużytek porolny. Rozwiązanie to jest niekorzystne ze względu na brak wykorzysta-

nia udokumentowanego złoża cennego surowca.  

Ze względu na powierzchnię terenu objętego zmianą nr 4 Studium (0,5 ha), lokalizację tego terenu 

w graniach udokumentowanego złoża surowców mineralnych, bezpośrednie sąsiedztwo obszaru i te-

renu górniczego oraz zakładu ceramiki budowlanej, a także przeznaczenie terenów sąsiednich ustalone 

w obecnie obowiązującym Studium gminy Oleśnica (tj. tereny eksploatacyjne) nie wskazuje się innych 

rozwiązań alternatywnych.  

7. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, 

przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 

postępowania  

(art. 52 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1405 z późn. zm.) 

Niniejsze opracowanie zawiera w niezbędnym zakresie informacje wynikające z prognoz oddziaływania 

na środowisko sporządzonych dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Oleśnica oraz jego zmian zatwierdzonych w 2005 r. i 2013 r. 

8. Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 

częstotliwość ich przeprowadzania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Metoda analizy realizacji projektowanego dokumentu polega na ocenie: projektowanego oddziaływania 

oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach zmiany nr 4 Studium działań zapobiegających, ogra-

niczających, kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i w razie potrzeby 

zaproponowanie dodatkowych uzupełnień. 

Zgodnie z przepisami art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 

programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Wójt wyniki tych analiz przekazuje radzie 

gminy, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej. Co najmniej raz w czasie 

kadencji Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a przy-

padku uznania ich za nieaktualne (w całości lub w części) podejmuje działania o przystąpieniu do wpro-

wadzenia zmiany Studium. Z mocy prawa, organ sporządzający projekt Studium lub projekt zmiany 

tego Studium, jest zobowiązany do dokonania analizy realizacji ustaleń w nim zapisanych. Należy uznać 

zatem, że dotychczasowe przepisy prawa są wystarczającym instrumentem w tym zakresie. 
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9. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Realizacja ustaleń projektu Zmiany nr 4 Studium nie będzie skutkowała transgranicznym oddziaływa-

niem na środowisko. 

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb projektu 

zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica. 

Zawiera charakterystykę i ocenę projektu zmiany nr 4 Studium z punktu widzenia problemów środowi-

ska przyrodniczego. 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzonym w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku… – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm. oraz na podsta-

wie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. 

Sporządzony dokument analizuje określone w projekcie zmiany nr 4 Studium zagospodarowanie po-

szczególnych terenów składających się na obszar objęty opracowaniem i określa jego możliwy wpływ 

na poszczególne komponenty środowiska i jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo (zgodnie 

z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku …). 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano materiały 

kartograficzne, raporty oddziaływania na środowisko, opracowania planistyczne z zakresu badań śro-

dowiska przyrodniczego na omawianym terenie oraz przeprowadzono inwentaryzację stanu zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na porównaniu funk-

cjonowania obszaru objętego opracowaniem (w sensie ekologicznym) w chwili obecnej, z funkcjono-

waniem przewidywanym, jako skutek realizacji ustaleń zmiany nr 4 Studium. 

Część opisowa prognozy jest podzielona na trzy zasadnicze rozdziały, które dotyczą: 

 informacji ogólnych na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw prawnych, przedmiotu i celu 

opracowania oraz materiałów wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy, 

 analizy i oceny stanu istniejącego środowiska – obszar objęty zmianą nr 4 Studium obejmuje ok. 

0,85 ha niezabudowanego terenu, należącego do właściciela pobliskiego zakładu ceramiki budowla-
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nej. Na terenie tym brak infrastruktury technicznej (kolejowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-

wej, a także linie energetyczne, telefoniczne itp.). Teren w przeszłości stanowił fragment drogi po-

wiatowej, która została pozbawiona tej kategorii i wyłączona z użytkowania.  Na terenie planowa-

nego przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione, cieki naturalne ani ujęcia wód. W granicach 

planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania podlegających ochronie siedlisk przy-

rodniczych, zwierząt i roślin. 

 projektowanego zagospodarowania i jego potencjalnych skutków dla środowiska przyrodniczego – 

zmiany, jakie wprowadza projekt zmiany nr 4 Studium w stosunku do stanu istniejącego polegają 

przede wszystkim na wyznaczeniu terenów eksploatacji powierzchniowej. Przedmiotowa działka 

objęta zmianą posiada marginalną powierzchnię w stosunku do całego przedsięwzięcia polegającego 

na rozszerzeniu zasięgu wydobycia surowców ilastych. Jak wykazały analizy eksploatacja złóż iłów, 

z uwagi na stosowaną technologię, lokalizację i uwarunkowania środowiskowe nie będzie miała zna-

czącego oddziaływania na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powie-

trze. Dotyczy to zarówno oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, jak też wzajemne 

powiązanie tych oddziaływań. Po wyeksploatowaniu kopaliny i zrekultywowaniu całego wyrobiska 

(obejmującego znacznie większy obszar niż tylko teren objęty zmianą nr 4 Studium) na jego obszarze 

powstanie zagłębienie o powierzchni około 100 ha oraz głębokości 30-50 m, ze zbiornikiem wodnym 

w dennej części oraz zadrzewionym otoczeniem. 

Zgodnie ze sporządzonym Raportem planowane przedsięwzięcie (polegające na planowanym powięk-

szeniu eksploatacji iłów) w skład, którego wchodzi działka nr ew. 917/3 (obszar objęty zmianą nr 4 

Studium) nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm środowiska oraz nie pogorszy istniejącego 

stanu środowiska pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, dla których przeprowadzono 

analizę oraz które zostały uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-

wzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowalnej „Oleśnica 1” 

i „Oleśnica 2” w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzy-

skie”, znak pisma BKŚ.IV.6220.2.2014 z dnia 17.10.2014 r. 

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w przeprowadzonej w ramach niniejszej prognozy wieloaspekto-

wej analizie w wyniku, której stwierdzono, że realizacja ustaleń projektu zmiany nr 4 Studium nie po-

winna w znaczący sposób wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. 


