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1. Wstęp 

1.1. Informacje ogólne 

Obowiązek wykonania niniejszego opracowania ekofizjograficznego wynika z wymogów 

art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1396 z późn. zm.) 

 

 Niniejsze „Opracowanie ekofizjograficzne do „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno””, stanowi materiał wejściowy do wykonania 

„Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Kazimierza Wielka”, zwanej dalej „zmianą studium” oraz stanowi podstawę sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko niniejszej zmiany studium. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI.45.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Imielno, przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno”, uchwalonej Uchwałą XXI/167/2002 

Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2002 r., z późniejszą zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą 

Nr XVII.104.2016 Rady Gminy Imielno z dnia 9 września 2016 r., dotyczącej udokumentowanych 

złóż kopalin na terenie części sołectw w gminie Imielno. 

 Zmiana studium obejmuje część tekstową i część graficzną, w zakresie wymaganym 

przepisami prawa, dla opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane przed podjęciem prac projektowych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), niniejsze opracowanie obejmuje 

następujące treści: 

– rozpoznanie oraz charakterystykę funkcjonowania środowiska, 

– diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, 

– wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, 

– określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej, 

– ocenę przydatności środowiska, 

– określenie uwarunkowań ekofizjograficznych. 
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1.2. Przepisy prawne wykorzystane w opracowaniu 

Opracowanie zostało wykonane na podbudowie następujących przepisów: 

– 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 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z 

późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. 

zmianami), 

– Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1161), 

– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), 

– Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2019, poz. 122), 

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z 

późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 2010), 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz.701 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1849), 

– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2067), 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw z związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), 

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1298), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 z późn. zm.), 

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

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 
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– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1311), 

– 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. Nr 192, poz. 1883), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U z 

2014 r., poz.1713), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). 
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2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

2.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

 Teren objęty opracowaniem ekofizjograficznym obejmuje gminę Imielno, w jej granicach 

administracyjnych. 

 
 Gmina Imielno leży na pograniczu Polski środkowej i południowej, w południowo-zachodniej 

części województwa świętokrzyskiego, w powiecie jędrzejowskim. 

 
Tab. 1. Współrzędne geograficzne punktów skrajnych gminy Imielno 
 

Kierunek Lokalizacja punktu Szerokość (p) Długość (X) 

Północ – N  Zakręt leśnego duktu na północ od Borszowic 50°38 54”,27N 20°29 22”,95 E 

Południe – S Droga gruntowa w dolinie Nidy koło Businy 50°31 42”,00 N 20°27 15”,40 E 

Wschód – E Starorzecze Nidy pod Umianowicami 50°35 42”,40 N 20°30 56”,38 E 

Zachód – W 
Zakręt drogi gruntowej na południe od 
Kawęczyna 

50°34 34”,84 N 20°19 48”,83 E 

Źródło: wg własnych pomiarów w programie MG PC INTERGRAPH, wykonanych w 2001 r., 
podczas pierwszej edycji ekofizjografii gminy 

 

Rozciągłość południkowa gminy wynosi 13,l km, natomiast równoleżnikowa 13,4 km. 
 

 Gmina Imielno graniczy: 

– od zachodu i północnego – zachodu z gminą Jędrzejów (powiat jędrzejowski), 

– od północy z gminą Sobków (powiat jędrzejowski), 

– od północnego – wschodu z gminą Kije (powiat pińczowski), 

– od południowego – wschodu z gminą Pińczów (powiat pińczowski), 

– od południa z gminą Michałów (powiat pińczowski), 

– od południowego – zachodu (na niewielkim fragmencie) z gminą Wodzisław (powiat jędrzejowski). 

 Powierzchnia gminy Imielno wynosi 101 km2. W roku 2017, zgodnie ze Statystycznym 

Vademecum Samorządowca 2018, gminę zamieszkiwało 4420 osób. Gmina podzielona jest na 21 

sołectw: Bełk, Borszowice, Dalechowy, Dzierszyn, Grudzyny, Helenówka, Imielnica, Imielno, 

Jakubów, Karczunek, Kawęczy, Mierzwin, Motkowice, Opatkowice Drewniane, Opatkowice 

Murowane, Opatkowice Pojałowskie, Rajchotka, Sobowice, Stawy, Wygoda, Zegartowice. 

 
 Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Polski wg J. Kondrackiego, gmina Imielno 

położona jest w granicach podprowincji Wyżyna Małopolska (342), w obrębie makroregionu Niecka 

Nidziańska (342.2) w obrębie mezoregionów: Płaskowyż Jędrzejowski (342.21) i Dolina Nidy 

(342.25). Zasięg przestrzenny mezoregionów fizyczno-geograficznych, w części graficznej 

opracowania, powtórzono za Geoserwis GDOŚ, inne dane środowiskowe. 
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 Płaskowyż Jędrzejowski (obejmuje zachodnią i środkową część gminy Imielno). Płaskowyż 

Jędrzejowski ograniczony jest od zachodu i północy doliną rzeki Białej Nidy, a od wschodu doliną 

rzeki Nidy. Występują tu wzniesienia zbudowane głównie z warstw jury i kredy, a w dolinach zalegają 

czwartorzędowe piaski i gliny. Wzniesienia w Widłach rzek Nidy i Białej Nidy stanowią przedłużenie 

Pasma Przedborsko-Małogoskiego (Wzgórza Wilkomyjskie). Wierzchowinowe partie wzgórz osiągają 

wysokości rzędu 250,0 – 260,0 m n.p.m., a niekiedy 280,0 m n.p.m. Generalnie powierzchnia 

płaskowyżu obniża się w kierunku wschodnim. Wysokości względne w odniesieniu do doliny Nidy 

sięgają 50,0 – 60,0 m. 

 Dolina Nidy (obejmuje wschodnią części gminy Imielno). Mezoregion Dolina Nidy ma 

szerokość od 750 m do 3 km. Dolina Nidy posiada płaskie, podmokłe dno, podlegające okresowym 

zalewom. Pokrywają je mady, na których występują łąki i pastwiska. Dno doliny obniża się od 

215,0 m n.p.m. do 190,0 m n.p.m. 

 

2.2. Zagospodarowanie terenu 

 Przeważający obszar gminy Imielno zajmują uprawy polowe, które stanowią główne źródło 

utrzymania mieszkańców gminy. Lasy zajmują jedynie niewielkie, rozproszone fragmenty i nie 

odgrywają większej roli w zagospodarowaniu terenu gminy Imielno. Lasy stanowią własność zarówno 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jędrzejów jak i własność prywatną. 

 We wschodniej części gminy, szeroką i płaską doliną przepływa rzeka Nida. Jej dolina jest 

zagospodarowana pod łąki i pastwiska. Koryto Nidy meandruje, posiada liczne starorzecza, zakola, 

a dolina miejscami ma podmokły charakter. Tereny te są cenne przyrodniczo i krajobrazowo, objęte są 

licznymi formami ochrony przyrody. 

 Zabudowania sołectw mają przeważnie skupiony charakter, z zabudową wielorzędową lub 

ulicową. Sołectwa zlokalizowane są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych gminy. Zabudowa 

ma głównie charakter zagrodowy. W mniejszości występują budynki mieszkalne jednorodzinne 

i budynki o charakterze usługowym. Na terenie gminy prawie nie występują obiekty produkcyjne. Nie 

ma żadnych dużych zakładów przemysłowych. 

 Teren gminy przecinają ciągi komunikacji drogowej i kolejowej, w tym w części północnej 

część drogi krajowej Nr 78, szerokotorowa linia kolejowa LH-S i kolejka wąskotorowa. W granicach 

gminy linie elektroenergetyczne. 

 

2.3. Rzeźba terenu i krajobraz 

 Dzisiejszy obraz rzeźby na terenie gminy Imielno powstał w wyniku długotrwałego rozwoju 

morfologicznego. Poszczególne elementy ukształtowane w różnych okresach i w toku odmiennych procesów 

tworzą obecnie jedną całość. Najstarsze formy morfologiczne są wieku trzeciorzędowego (liczą kilkanaście 

milionów lat), natomiast najmłodsze (tarasy zalewowe rzek, torfowiska) tworzą się jeszcze współcześnie. Na 

badanym okresie wydzielono siedem form morfologicznych, które przedstawiono poniżej. 
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 Powierzchnie zrównań – trzecio- i czwartorzędowe – stanowią dominantę krajobrazową gminy. 

Są zbudowane ze skał węglanowych (wapienie, margle i dolomity), niekiedy również ze skał 

krzemionkowych. Najstarsze formy zostały uformowane w kształcie zbliżonym do współczesnego w 

okresie trzeciorzędu (miocenu), gdy na południowym krańcu gminy znajdowało się jeszcze morze. 

Wierzchowiny posiadają łagodny zarys i spłaszczoną powierzchnię szczytową. Oddzielone są od siebie 

stosunkowo szerokimi dolinami. Najwyższy poziom zrównań układa się na wysokości 240-260 m n.p.m. a 

ich wysokości względne dochodzą do 50-60,0 m. W stosunku do otaczających je dolin. 

 Czwartorzędowe pokrywy glacialne i fluwioglacialne – występują na całym obszarze gminy. 

Budują je głównie osady piaszczysto żwirów, miejscami gliny, lessy i utwory lessopodobne. Tworzą one 

powierzchnię lekko falistą lub pagórkowatą o nachyleniach stoków w granicach 3°-9°. Występują 

powszechnie na całym obszarze gminy. Osady glacjalne (lodowcowe) i fluwioglacjalne (wodnolodowcowe) 

zostały zdeponowane przez zlodowacenia południowopolskie (Nidy i Sanu). 

 Spłaszczenia deluwiałno-peryglacjalne – budują osady piaszczysto-mułkowe, niekiedy 

gliniaste. Znajdują się u podstawy wzniesień, a także zajmują niewielkie powierzchnie w obrębie 

dolin. Tworzą one charakterystyczne niewielkie spłaszczenia przystokowe w rejonie Dzierszyna, 

Helenówki, Kawęczyna i Opatkowic. 

 Tarasy nadzalewowe rzek – rozciągają się wzdłuż dolin rzecznych na obszarze gminy. 

Szerokość tarasów od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Zbudowane są z piasków oraz piasków i 

żwirów. 

 Tarasy zalewowe rzek – tworzą współczesne dno doliny. Zbudowane są z piasków, żwirów, 

mułków i mad rzecznych. Modelowanie tych form rozpoczęło się z początkiem holocenu i trwa nadal 

przez wody powodziowe rzek. Szerokość tarasów waha się od kilkunastu metrów dla niewielkich, 

bezimiennych cieków do ponad 4,5 km w przypadku Nidy w rejonie Stawów i Motkowic. Miąższość 

utworów tarasowych wynosi średnio kilka do kilkunastu metrów, a w dolinie Nidy przekracza 20,0 m. 

 Wydmy i pola piasków przewianych – powstały na przełomie plejstocenu i holocenu. 

Występuje tylko jedna jednostka tego typu, leży pomiędzy Borszowicami i Kotlicami (gmina 

Sobków). Formy eoliczne są tam stosunkowo niewielkie i mało wyraziste o powierzchni kilku 

hektarów i wysokości względnej 2-5,0 m. 

 Równiny torfowe – występują najczęściej na obszarze tarasów zalewowych, gdzie poziom 

wód gruntowych wynosi 0,0-0,5 m. p.p.t. Największe torfowiska o powierzchni ponad 10 ha znajdują 

się na tarasie zalewowym Nidy, w rejonie Motkowic, Borszowic, Stawów i Bełku. 

 

W granicach gminy, większość terenów odznacza się nachyleniem południowo - wschodnim. 

Poza nieznacznymi terenami lokalnych wzniesień, prawie nie obserwuje się terenów o spadku 

zachodnim i północnym. Najwyższy punkt na terenie gminy Imielno, zlokalizowany jest na 

bezimiennym, bezleśnym wzniesieniu, położonym obok sołectwa Karczunek, gdzie rzędna terenu 

osiąga 283,60 m n.p.m. Kolejnym pod względem wysokości punktem, jest wzniesienie na terenie 

leśnym, położone przy drodze na zachód od Borszowic, gdzie osiąga rzędną 252,50 m n.p.m. 
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Wschodnią część gminy zajmuje rozległa, płaska, podmokła, dolina rzeki Nidy. W dolinie 

rzecznej, w okolicach Bełku, znajduje się najniżej położony punkt w granicach gminy, o rzędnej 

188,40 m n.p.m. Lokalna deniwelacja terenu w granicach gminy wynosi 95,20 m. 

Spadki terenu, w granicach gminy są bardzo zróżnicowane. Najwięcej terenów objętych jest 

spadkami rzędu: 3,2% - 6,8%, zlokalizowanymi zarówno w terenach rolnych, leśnych jak i w 

zabudowanych częściach sołectw. Większe spadki występują lokalnie, na nieznacznych 

powierzchniach. W terenach rolnych, w okolicach Opatkowic Murowanych, spadki sięgają 11,1%; 

w okolicy Rogalowa, sucha, erozyjna dolina osiąga spadki sięgające 15,4%. Największy spadek 

posiada zachodni, erozyjny stok Łysej Góry (261,9 m n.p.m.) obok Sobowic, gdzie spadki wynoszą od 

34,0% do 41,6%. 

Najłagodniejszą rzeźbę terenu posiada dolina rzeki Nidy oraz dolina cieku bocznego, koło 

Imielna. Dolina bezimiennego cieku obok Imielna, posiada spadek podłużny 0,76%, a spadek 

poprzeczny 1,6%. Rzeka Nida płynie prawie płaską, rozległą i podmokłą doliną, z licznymi 

starorzeczami. Spadki poprzeczne w dolinie rzeki Nidy wynoszą jedynie od 0,1% do 0,5%; a spadek 

podłużny w granicach gminy średnio wynosi 0,079% czyli 0,8‰. 

 
Teren opracowania jest obszarem o niewielkich zmianach w pierwotnej, naturalnej, rzeźbie 

terenu. Niewielkie przekształcenia powierzchni dotyczą obszarów eksploatowanych złóż piasków, 

terenów objętych komunikacją drogową i kolejową oraz terenów skupionej zabudowy mieszkaniowej. 

Pewnych przekształceń rzeźby dokonano również w dolinach rzek, gdzie przeprowadzono 

regulacją koryt rzecznych, szczególnie Nidy, wraz z budową obwałowań przeciwpowodziowych a 

także wynikających z przekształceń związanych z wykonanymi melioracjami den dolin rzecznych. 

 

2.3. Krajobraz 

 Gmina Imielno położona jest na terenach od pokoleń użytkowanych rolniczo. Istniejące 

zagospodarowanie terenu miało podstawowy wpływ na obserwowany rodzaj krajobrazu, w którym 

dominują pola uprawne, urozmaicone przez rozproszone, nieliczne, tereny leśne. Krajobraz terenów 

rolniczych wzbogacają skupiska terenów zabudowanych, wraz z sadami, malowniczo 

wkomponowanymi w tereny rolne. 

 Najcenniejsze pod względem krajobrazowym jak i przyrodniczym są doliny rzek, mało 

zmienione na skutek gospodarczej działalności człowieka. We wschodniej części gminy, w szerokiej 

i płaskiej dolinie malowniczo wije się rzeka Nida, której koryto posiada liczne meandry, starorzecza i 

wyspy zlokalizowane w nurcie. Część doliny jest podmokła i ma zastoiskowy charakter. Dolinę Nidy 

porasta roślinność łąkowa i bagienna. Krajobraz gminy wzbogacają również niewielkie rzeki i cieki, o 

brzegach urozmaiconych zielenią łęgową., stanowiące prawobrzeżne dopływy Nidy. 

 Lasy stanowią zaledwie nieznaczny fragment terenu gminy Imielno. Ich pierwotne 

powierzchnie, przez minione pokolenia ludności, zostały przekształcone na pola uprawne, dominujące 

w obecnym zagospodarowaniu gminy Imielno.  
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 Zgodnie z podziałem na typy krajobrazów naturalnych , zachodnia i centralna część gminy 

odznacza się krajobrazem falistym charakterystycznym dla wyżyn i niskich gór, wykształconym w 

podłożu węglanowym i gipsowym, erodowanym przez czynniki pogodowe. Krajobrazowi takiemu 

zazwyczaj towarzyszą lasy grądowe i świetliste dąbrowy. 

 Centralny pas gminy, rozszerzający się w części południowej i północnej odznacza się 

krajobrazem charakterystycznym dla równinnych tarasów nadzalewowych, często o charakterze 

akumulacyjnym., wykształconym na glebach rdzawych. Na terenach takich najczęściej porastają bory 

sosnowe i lasy grądowe. Wschodni pas gminy, w dolinie rzeki Nidy, odznacza się krajobrazem 

typowym dla den dolin zalewowych, o silnie akumulacyjnym charakterze, wykształconych na madach 

i glebach bagiennych. Krajobrazowi takiemu najczęściej towarzyszą łęgi i bory. Dodatkowo, wschodni 

fragment terenu sołectwa Motkowice, położony na lewym brzegu rzeki Nidy, znajduje się w zasięgu 

krajobrazu nizin peryglacjalnych, równinnych i falistych, wytworzonych na glebach rdzawych i 

bielicowych. Terenom tym towarzyszą bory mieszane i grądy. 

 Typy krajobrazów naturalnych występujących na terenie gminy Imielno, opisano na podstawie 

danych zamieszczonych w portalu Bank Danych o Lasach, warstwa Dane geologiczne, zakładka 

Krajobrazy naturalne. 

 

2.4. Budowa geologiczna 

 Na powierzchni występują skały mezozoiczne i czwartorzędowe. Najstarsze utwory są 

reprezentowane przez margle, wapienie, opoki i zlepieńce, które liczą ponad 70 mln lat. Plejstocen jest 

reprezentowany głównie przez osady piaszczyste, rzadziej żwirowe i gliniaste. Najmłodsze utwory to 

holoceńskie aluwia (mułki, piaski, żwiry) oraz torfy, mady i namuły torfiaste. 

 

 Obszar gminy Imielno wchodzi w skład jednostki tektonicznej zwanej Niecką Nidziańską lub 

inaczej Niecką Miechowską. Wspomniana niecka graniczy od północnego wschodu z kaledońskim 

masywem świętokrzyskim, a od południowego zachodu z hercyńskim grzbietem dębnicko-

siewierskim. Od północy oddzielona jest od niecki łódzkiej pomostem radoszyckim, natomiast od 

strony południowej otwiera się szeroko ku zapadlisku przedkarpackiemu. 

 

 Pod względem geologicznym niecka Nidy stanowi jurajskie synklinorium wypełnione 

osadami kredy, które wykształcone są głównie jako margle i wapienie. W podłożu niecki znajdują się 

utwory jurajskie, które odsłaniają się na jej skrzydłach (brak jednak takich odsłonięć na obszarze 

analizowanej gminy). Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni terenu są osady kredy 

górnej (piętro kampanu). Budowa głębszego podłoża niecki Nidy rozpoznana została badaniami 

geofizycznymi oraz głębokimi wierceniami. Na obszarze gminy Imielno wykonany został w 1967 r. 

otwór „Imielnica 1”. Osiągnął on głębokość 83,8 m, nawiercając jurajskie wapienie piętra kimerydu.  
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 Kreda górna reprezentowana jest przez margliste osady kampanu i mastrychtu dolnego. Osady 

te zostały poznane szczegółowo zarówno z wierceń jak również licznych odsłonięć 

powierzchniowych. Osady kredy górnej wykształcone są w postaci opok, margli i margli 

piaszczystych, miejscami z wkładkami lub przewarstwieniami piaskowców wapnistych. Odsłaniają się 

na znacznym obszarze gminy, przede wszystkim w rejonie wsi Dalechowy, Mierzwin oraz 

Opatkowice Murowane i Drewniane. Podczas wietrzenia rozpadają się na drobne płytki. Powierzchnie 

spękań powlekane są czysto brunatno-czamymi nalotami wodorotlenków żelaza i manganu. Osady 

dolnego mastrychtu w stropowych warstwach są silnie zwietrzałe. Cechą charakterystyczną tych 

osadów jest brak krzemieni oraz nieznaczna domieszka glaukonitu, obficie występują natomiast 

skupienia minerałów ciemnych. W północnej części gminy w rejonie miejscowości Borszowice - 

Motkowice wśród utworów kredowych wydzielony został jako oddzielny poziom detrytyczny - 

warstwa osadów piaskowcowo - zlepieńcowych. Osady te zalegają niezgodnie na utworach 

mastrychtu dolnego i złożone są głównie z piaskowców wapnistych, detrytycznych z wkładkami 

zlepieńców i otoczaków wapieni, margli oraz piaskowców. 

 Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na osadach górnej kredy, pokrywają znaczny 

obszar gminy ( głównie w części wschodniej) i związane są ze zlodowaceniem południowo i 

środkowopolskim oraz interglacjałem mazowieckim. Zlodowacenia południowopolskie 

reprezentowane są przez najstarsze na obszarze gminy osady gliniaste. Zachowały się one w postaci 

niewielkich odosobnionych płatów na zboczach wzniesień kredowych. Występują w rejonie 

miejscowości Opatkowice, Dalechowy, Helenówka, zazwyczaj są to gliny spoiste szaro-brązowe, 

rdzawe, w stropowych partiach piaszczyste z nielicznymi okruchami skał północnych oraz 

przewarstwieniami piasków i mułków. Głębiej glina zwałowa jest zwięzła i scementowana. Na całym 

profilu (od spągu po strop) jest bezwapienna. Miąższość gliny zwałowej wynosi przeważnie w 

granicach 1,0 - 3,0 m. 

 Na wzniesieniach kredowych oraz na ich zboczach występują osady interglacjału 

mazowieckiego w postaci deluwiów. Powstały one w wyniku silnego rozmycia utworów 

lodowcowych (zniszczenia glin zwałowych) aż do utworzenia bruku (złożonego z głazów i żwirów 

rezydualnych). 

 Zlodowacenia środkowopolskie reprezentowane są również przez piaszczyste osady rzeczno- 

peryglacjalne, które pojawiają się na całym obszarze gminy. Podrzędnie, w formie niewielkich płatów, 

występują lessy i osady lessopodobne (np. mułki lessowate), piaski fluwioglacjalne spoczywają na 

niższych partiach wysoczyzn kredowych. Są to piaski drobno i średnioziamiste, barwy żółtej i 

szarożółtej na ogół dobrze wysportowane ze smugami żwiru głównie w partiach stropowych. 

 Osady zlodowacenia północnopolskiego zajmują znaczne obszary we wschodniej części 

gminy i wykształcone są w postaci piasków fluwialno - peryglacjalnych, różnoziamistych oraz 

piasków i żwirów z odłamkami skał lokalnych (występują powszechnie w rejonie Borszowic, 

Opatkowic, Imielna i Sobowic. 
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 Najmłodsze osady czwartorzędowe wypełniają doliny rzek (Nidy i jej prawobrzeżnych 

dopływów) reprezentują je piaski (gruboziarniste z domieszką drobnych żwirów) oraz piaski 

humusowe i mady rzeczne. W dolinach rzek wytworzyły się torfy i namuły torfiaste tworząc najniższy 

podmokły poziom łąk. Na obszarze gminy torfy występują w dolinie Nidy, Mierzawki oraz 

bezimiennego cieku płynącego na północ od Imielna. 

 

 Zgodnie z danymi, udostępnionymi w serwisie GeoLOG, kartografia powierzchniowa, teren 

gminy przedstawia się następująco: 

- piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy, namuły – pochodzące z Holocenu; występują w dolinie Nidy i 

rzeki Brzeźnicy (dopływ Nidy); 

- piaski, żwiry, mułki rzeczne – pochodzące ze Zlodowacenia Północnopolskiego; występują w 

pasie terenu wzdłuż rzeki Nidy, ciągnącym się przez teren sołectw: Motkowice, Wygoda, Stawy, 

Imielno, Imielnica, Sobowice, Bełk; 

- gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, pochodzące ze Zlodowacenia 

Południowopolskiego; występują w pasach terenu koło Dalechowów, na część Jakubowa, na 

części Wygody, w Helenówce, Opatkowicach Cysterskich, na części Opatkowic Pojałowskich, na 

części Grudzyn, części Imielnicy i na części Imielna; 

- wapienie, kreda pisząca z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców i gezy, pochodzące 

z Mastrychtu; występuje na części Jakubowa, części Karczunku, w Dzierszynie, na części Imielna 

i części Imielnicy, na większości Opatkowic Murowanych, części Opatkowic Pojałowskich, 

części Zegartowic, części Bełku; 

- wapienie, margle, kreda pisząca, piaskowce, mułowce, pochodzące z Turonu (kreda późna -

górna), występuje lokalnie w okolicach Mierzwina, Grudzyn i Bełku oraz na części Borszowic i 

Motkowic. 

 

 Zgodnie z danymi, udostępnionymi w serwisie GeoLOG, kartografia wgłębna, bez kenozoiku, 

wgłębny teren gminy w całości zbudowany jest z utworów pochodzących z ery mezozoicznej, z 

okresu Kredy Górnej (późnej), teren gminy różni się jedynie wiekiem poszczególnych pięter 

geologicznych, a we wschodniej części gminy występują liczne uskoki geologiczne; 

- przeważają utwory najmłodszego piętra kredowego: Mastrychtu (Km) - zalegającego na 

większości obszaru gminy, 

- nieco starsze utwory Kampanu (Kk) - przeważają w okolicach Sobowic i Bełku i części 

Borszowic, 

- a najstarsze utwory na terenie gminy tworzą utwory Koniaku i Santonu (Kcn+s) - występujące w 

okolicach Imielna, Imielnicy, Stawów i Jakubowa. 
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2.5. Charakterystyka gruntów dla budownictwa 

 Teren gminy odznacza się złożoną budową geologiczną oraz zmiennością skał podłoża. Na 

opisywanym terenie występuje „mozaika gruntów” budowlanych o różnych właściwościach fizyczno-

technicznych. 

 O warunkach geologiczno-inżynierskich terenu decyduje skład litologiczny skał podłoża, 

ukształtowanie powierzchni terenu, a także głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych. 

Uwzględniając powyższe kryteria, wydzielono rejony o warunkach korzystnych i niekorzystnych 

(utrudniających budownictwo). Dogodne warunki do posadowienia fundamentów posiadają obszary o 

gruntach zwartych lub półzwartych, stokach umiarkowanych lub łagodnych, gdzie poziom wód 

gruntowych występuje na głębokości ponad 2,0 m p.p.t. Rejony o warunkach geologiczno-

inżynierskich utrudniających rozwój budownictwa obejmuje obszary gruntów słabonośnych 

(organicznych, spoistych, plastycznych i miękkoplastycznych oraz grunty niespoiste i luźne). 

 Obszary gruntów skalistych węglanowych (margle, wapienie margliste z przeławiceniami 

piaskowców) posiadają warunki budowlane dobre i bardzo dobre, pogarszają się wraz ze wzrostem 

skrasowienia, zaburzeń tektonicznych oraz spękań. Do tego obszaru zaliczono utwory gómokredowe 

dominujące na całym obszarze gminy. Kras kopalny (trzeciorzędowy) oraz kras współczesny może 

prowadzić do utrudnień w geotechnice. 

 Obszary gruntów piaszczysto-żwirowych fluwialnych oraz fluwioglacjalnych. Warunki 

budowlane dobre i bardzo dobre, polepszają się w miarę obniżania zwierciadła wody podziemnej. Do 

gruntów tych zaliczono piaski i żwiry tworzące poziomy (tarasy) erozyjno- akumulacyjnej w obrębie 

dolin rzecznych. Są to tereny najbardziej dogodne i perspektywiczne dla rozwoju osadnictwa na 

obszarze całej gminy. 

 Obszar gruntów gliniastych, tworzy warunki dość dobre, pogarszające się w miarę 

podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych. Zaliczono do nich gliny oraz utwory ilasto-mułkowe. 

 Obszar piasków wydmowych (eolicznych). Warunki najczęściej niedostateczne uzależnione 

od zawodnienia i nachylenia zboczy. Mają one stosunkowo nieduże miąższości (l,0 - 3,0 m.), w 

związku z czym o warunkach decydują skały leżące niżej. 

 Obszar gruntów bagiennych. Warunki budowlane bardzo złe. Do obszarów tych zaliczono 

podmokłe mady na tarasie zalewowej oraz gleby łąkowo-torfowe i torfowiska, które występują w 

obrębie dolin rzecznych. 

 

2.5. Złoża udokumentowane 

 Wschodnia część terenu gminy Imielno jest zasobna w złoża piasków, związanych z osadami 

wodnolodowcowymi i terenami dolin rzecznych. W granicach opracowania występują 

udokumentowane są złoża piasków: „Szczery Bór”, „Szczery Bór 1”, „Sobowice ” „Sobowice I”, 

„Imielnica” pole N, „Imielnica” pole S, „Stawy” , „Stawy I” , „Motkowice” , „Motkowice - Tory” , 
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„Motkowice I ”. Większość spośród udokumentowanych złóż piasków jest eksploatowanych. Obecnie nie są 

eksploatowane: „Sobowice” „Stawy” , „Imielnica” pole N, „Imielnica” pole S. 

 

a) złoże piasków „Szczery Bór” 

 Złoże piasków „Szczery Bór”, ID złoża 11 835, położone jest na terenie sołectwa Bełk. Złoże jest 

udokumentowane, zagospodarowane i okresowo eksploatowane, w części północno-wschodniej graniczy ze 

złożem „Szczery Bór 1”. W 2008r.opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Szczery 

Bór” w kat. C1, w miejscowości Bełk”. Dokumentacja została przyjęta przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego zawiadomieniem OŚ.V.7512-28/08 z dnia 03.06.2008r. Zasoby geologiczne 

udokumentowanego złoża „Szczery Bór” wynosiły 262,20 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1, wg 

stanu na dzień 31.12.2007r. Powierzchnia złoża wynosi 3,065 ha. 

 Dla złoża „Szczery Bór”, przewidywany jest leśny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Szczery Bór” są równe zasobom przemysłowym 

i wynoszą, zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., 210 tys. t. 

W 2018 r złoże nie było eksploatowane. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzja Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-7627/1/08/09 z dnia 31 marca 2009r. określającą 

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „wydobywaniu piasków ze 

złoża „Szczery Bór” w obrębie działki ewidencyjnej 113 w Bełku, gmina Imielno”.  

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Decyzją OWŚ.V.7422.25.2014, z dnia 01 lipca 2014r., 

orzekł o przeniesieniu koncesji z dnia 12.10.2009r., znak: OWŚ.V.7511-19/09, zmienionej decyzją z dnia 

05.03.2010r., znak OWŚ.V.7511-12/10 oraz decyzją z dnia 28.10.2010r., znak:OWŚ.V.7511-34/10, na 

wydobywanie piasków ze złoża „Szczery Bór”, położonego w granicach działki ew. nr 113 w miejscowości 

Bełk, gminie Imielno, powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim. Aktualnie użytkownikami 

złoża są P. Halina Chrzanowska i P. Piotr Chrzanowski, Piaskownia. Dla złoża „Szczery Bór” koncesja 

ustanawia: obszar górniczy „Szczery Bór” o pow. 33 963 m2 i terenu górniczy „Szczery Bór” o 

pow. 38 684 m2. Koncesja udzielona jest do 31.12.2019 r. Warunki eksploatacji: będzie prowadzona 

powyżej zwierciadła wód podziemnych, metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku 

wgłębnym, z jednego poziomu eksploatacyjnego, założonego na rzędnej 196,50 m n.p.m.; z zachowaniem w 

obrębie obszaru górniczego pasów ochronnych dla sąsiednich działek oznaczonych nr ewid. 107, 108, 109; 

sposobami mechanicznymi przy użyciu koparki, spycharki i ładowarki; w oparciu o projekt 

zagospodarowania złoża i plan ruchu górniczego. 

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

- wydobycie kopaliny z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, 

- prowadzenia działalności w sposób wykluczający zanieczyszczenie powietrza, gruntów, i wód 

gruntowych, 

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów komunalnych lub przemysłowych, 

tankowania maszyn lub ich napraw, 
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- do urabiania i transportu kopaliny należy stosować maszyny i urządzenia sprawne technicznie, z 

zachowaniem warunków ich eksploatacji, przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

- masy ziemne (nadkład i straty eksploatacyjne) o łącznej kubaturze 24 571 m3, gromadzone będą 

w granicach terenu górniczego, poza granicami złoża, 

- po wyeksploatowaniu złoża masy ziemne zostaną użyte do rekultywacji wyrobiska. 

 

b) złoże piasków „Szczery Bór 1” 

 Złoże piasków „Szczery Bór 1”, ID złoża 11 836, położone jest na terenie sołectwa Bełk. Złoże jest 

udokumentowane, zagospodarowane i okresowo eksploatowane; w części południowej graniczy ze złożem 

„Szczery Bór” .W 2008r.opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Szczery Bór 1” w 

kat. C1, w miejscowości Bełk”. Dokumentacja została przyjęta przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego zawiadomieniem OWŚ.V.7512-29/08 z dnia 03.06.2008r. Zasoby geologiczne 

udokumentowanego złoża „Szczery Bór 1” wynosiły 370,63 tys. t. zasobów bilansowych w kat. C1, wg 

stanu na dzień 31.12.2007 r. Powierzchnia złoża wynosi 2,447 ha. 

 Dla złoża „Szczery Bór 1”, przewidywany jest leśny kierunek rekultywacji. 

Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Szczery Bór” są równe zasobom przemysłowym 

i wynoszą, zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., 245 tys. t. 

W 2018 r złoże nie było eksploatowane. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-7627/2/08/09 z dnia 31 marca 2009r. określającą 

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „wydobywaniu piasków ze 

złoża „Szczery Bór 1” w obrębie działek ewidencyjnych 110/2 i 111/1 w Bełku, gmina Imielno”.  

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, decyzją OWŚ.V.7511-20/09 z dnia 15 października 

2009r., wydał Koncesję na wydobywanie piasków ze złoża „Szczery Bór 1” w granicach działek 

nr ewidencyjny 110/2 i 111/1, w granicach obszaru górniczego „Szczery Bór 1”, w miejscowości Bełk, gmina 

Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Użytkownikiem złoża jest P. Paweł 

Chrzanowski. Koncesją ustanowiła obszar górniczy „Szczery Bór 1” o powierzchni 24 835 m2 oraz teren 

górniczy „Szczery Bór 1” o powierzchni 25 099 m2 . Koncesja udzielona jest do 31.12.2020 r. Warunki 

eksploatacji: będzie prowadzona w granicach złoża objętego obszarem górniczym, powyżej zwierciadła wód 

podziemnych, metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, z jednego poziomu 

eksploatacyjnego, założonego na rzędnej 197,50 m n.p.m.; z zachowaniem w obrębie obszaru górniczego 

pasów ochronnych dla drogi, działki nr ewid. 111/2 oraz słupa linii elektroenergetycznej 15 kV, sposobami 

mechanicznymi przy użyciu koparki, spycharki i ładowarki; w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i 

plan ruchu górniczego. 

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

- wydobycie kopaliny z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, 

- prowadzenia działalności w sposób wykluczający zanieczyszczenie powietrza, gruntów, i wód 

gruntowych, 
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- do urabiania i transportu kopaliny należy stosować maszyny i urządzenia sprawne technicznie, z 

zachowaniem warunków ich eksploatacji, przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

- po wyeksploatowaniu piasków z części złoża, zgromadzone na złożu masy ziemne będą 

przemieszczane do wyrobiska i docelowo wykorzystane do jego rekultywacji. 

 

c) złoże piasków „Sobowice” 

 Złoże piasków „Sobowice”, ID złoża 13 968, położone jest na terenie sołectwa Sobowice. Złoże jest 

udokumentowane, obecnie nie jest eksploatowane. W 2009 r. opracowano „Dokumentację geologiczną 

złoża piasków „Sobowice” w kat. C1, w miejscowości Sobowice”. Dokumentacja została przyjęta 

przez Starostę Jędrzejowskiego znak: OŚRiL.IV-7510-4/09 z dnia 20 stycznia 2010 r. Zasoby geologiczne 

piasków dla potrzeb budownictwa i drogownictwa udokumentowano w ilości 196 399 ton zasobów 

bilansowych w kat. C1 (114 853 m³), wg stanu na dzień 31.12.2009 r. Powierzchnia złoża wynosi 1,84 ha. Na 

złożu występuje poziom wodonośny na głębokości od 4,40 m do 5,20 m. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Sobowice”, zgodnie z Bilansem zasobów złóż 

kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., wynoszą 126 tys. t. W 2018 r  wydobycie ze złoża wyniosło 

3 tys.t. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone było na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-7627/1/10 z dnia 25 lutego 2010r. o stwierdzeniu 

braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określeniu 

środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża 

„Sobowice”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 393 i 395 w Sobowicach, gmina Imielno”. 

 Starosta Jędrzejowski, decyzją OŚRiL.IV-7511-1/10 z dnia 28.04.2010r., udzielił Koncesji na 

wydobywanie piasków ze złoża „Sobowice”. Koncesja ustanowiła obszar górniczy „Sobowice” o 

powierzchni 18 424 m2 oraz teren górniczy „Sobowice” o powierzchni 18 707 m2. Koncesji udzielono do 

30.04.2020 r. Użytkownikiem złoża był P. Adam Żur, Firma Transportowo-Sprzętowa.  

 Z uwagi na wyeksploatowanie w całości zasobów możliwych do wydobycia, Przedsiębiorca 

sporządził „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków „Sobowice”, miejscowość Sobowice, 

gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”, zatwierdzony decyzją Starosty 

Jędrzejowskiego znak: OŚR.6528.3.2019 z dnia 18.03.2019 r. W złożu, na dzień 31.12.2018 r. pozostaje 

126,41 tys. t. piasku, w pasach ochronnych i w spągu wyrobiska, stanowiące straty eksploatacje, nie możliwe 

do wydobycia i kwalifikujące złoże do wyłączenia z Bilansu zasobów kopalin w Polsce. 

 Starosta Jędrzejowski, decyzją OŚR.6522.1.2019 z dnia 19.04.2019 r., zniósł udzielnie koncesji na 

wydobywanie piasków ze złoża „Sobowice” w granicach działek nr ewid. 393 i 395. Przestał obowiązywać 

obszar i teren górniczy „Sobowice”. 

 Aktualnie na działce nr 393, znajduje się wyrobisko wypełnione wodą, skarpy są stabilne i porośnięte 

roślinnością trawiastą; a teren działki nr 395 został wyrównany, ze stabilnymi skarpami, dostosowanymi do 

rzędnej otaczającego terenu. 

 Dla złoża „Sobowice” przewidywany jest wodny kierunek rekultywacji. 
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d) złoże piasków „Sobowice I” 

 Złoże piasków „Sobowice 1”, ID złoża 16 789, położone jest na terenie sołectwa Sobowice. Złoże 

jest udokumentowane i eksploatowane. W 2013 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża 

piasków „Sobowice I” w kat. C1, w miejscowości Sobowice”. Dokumentacja została przyjęta przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego decyzją OWŚ.V.7427.15.2013 z dnia 07 sierpnia 2013 r. 

określającą zasoby geologiczne piasków przydatnych dla budownictwa i drogownictwa w ilości 610,11 tys. 

ton zasobów bilansowych w kat. C1, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Powierzchnia złoża wynosi 60 788 m2. 

 Dla złoża „Sobowice i”, przewidywany jest leśny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Sobowice I” są równe zasobom przemysłowym 

i wynoszą, zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., 587 tys. t. 

W 2018 r ze złoża wydobyto 21 tys. t. piasków. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-6220.1.2013 z dnia 09 października 2013r. o 

stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko i określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „eksploatacja piasków 

ze złoża „Sobowice I”, położonego na terenie wsi Sobowice” na działkach 207, 208, 209, 210, 211 i 212 

obręb Sobowice, gmina Imielno”. 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, decyzją OWŚ.V.7422.47.2016 z dnia 28 listopada 

2016 r., udzielił Koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Sobowice I” w granicach działek 

nr ewidencyjny 207, 208, 209, 210, 211 i 212 obręb Sobowice, gmina Imielno, w granicach obszaru 

górniczego „Sobowice I”, w miejscowości Sobowice, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo 

świętokrzyskie. Użytkownikiem złoża jest P. Adam Żur, Firma Transportowo-Sprzętowa. 

 Koncesja ustanowiła obszar górniczy „Sobowice I” o powierzchni 62 250 m2 oraz teren górniczy 

„Sobowice I” o powierzchni 62 250 m2. Koncesja udzielona jest do 31.12.2031 r. Warunki eksploatacji: 

będzie prowadzona w granicach wyznaczonego obszaru górniczego, do spągu złoża, metodą odkrywkową, 

systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, sposobem mechanicznym przy użyciu ładowarki lub 

i/koparki, z jednego poziomu eksploatacyjnego, 0,5 m nad spągiem  tj. na rzędnych 198 - 202,5 m n.p.m.; 

Obowiązki przedsiębiorcy: 

- zachowania pasów ochronnych o szerokości 10,0 m między docelową krawędzią wyrobiska 

i drogami publicznymi oraz 6,0 m od granicy działek obcych, 

- prowadzenia eksploatacji z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, 

w sposób wykluczający zanieczyszczenie gruntu, i wód substancjami ropopochodnymi, przy 

użyciu sprawnych maszyn, minimalizujący uciążliwość dla terenów sąsiednich poprzez brak 

jałowego czasu pracy silników; 

- składanie nadkładu z gleby oraz piasków gliniastych i pylastych na pasach ochronnych w formie 

wału o wysokości 1,5 m oraz na tymczasowym zwałowisku na złożu o wysokości do 4,0 m; 

- wykorzystaniu nadkładu do rekultywacji po zakończeniu eksploatacji. 
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e) złoże piasków „Imielnica” 

 Złoże piasków „Imielnica” , ID złoża 12 206, położone jest na terenie sołectwa Imielnica. Złoże jest 

udokumentowane ale obecnie nie jest eksploatowane. 

 W 2008 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Imielnica” w kat. C1, w 

miejscowości Imielnica”. Dokumentacja została przyjęta przez Starostę Jędrzejowskiego 

zawiadomieniem znak: OŚRiL.IV-7510-4/08 z dnia 08 stycznia 2009 r. o zasobach złoża piasków w ilości 

57,41 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1 (34 792 m3), wg stanu na dzień 31.12.2008 r.  

 Wydobywanie kopaliny prowadzone było na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-7627/1/09 z dnia 11 lutego 2009r. określająca 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Koncesji na wydobywanie piasków udzielił 

Starosta Jędrzejowski decyzją znak: OŚRiL.IV-7511-1/09 z dnia 28 maja 2009r., w granicach działek 

o nr ewid. 118/1, 118/3, 118/11 i 118/12. Koncesja nie obejmowała działki o nr ewid. 119/3. 

Koncesją ustanawia obszaru górniczy „Imielnica” o powierzchni 9 090 m2 oraz teren górniczy „Imielnica” 

o powierzchni 10 723 m2. Koncesja była udzielona do 31.05.2019 r. 

 Zasoby geologiczne bilansowe złoża „Imielnica”, zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w 

Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., wynoszą 21 tys. t. W 2018 r ze złoża wydobyto 1 tys. t. piasków. 

 W 2019 r. opracowano „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków 

„Imielnica””, przyjęty decyzją Starosty Jędrzejowskiego z dnia 27.03.2019 r., znak: 

OŚR.6528.4.2019. Dodatek rozliczył zasoby dotychczas eksploatowanych działek nr 118/1, 118/3, 

118/11, 118/12 oraz dodokumentował złoże w granicy działki nr 118/7. Użytkownikiem złoża jest 

P.Sylwester Kowalczyk, Usługi Transportowe Piaskownia. Złoże tworzą dwa pola złożowe:  

– „Imielnica” pole N, obwód 204 m, powierzchnia 1558 m2 - pozostałość po wydobyciu. 

– „Imielnica” pole S, obwód 282 m, powierzchnia 4486 m2 - nowy teren złoża. 

 Starosta Jędrzejowski, decyzją OŚRL.6522.1.2019 z dnia 24.07.2019r., zniósł udzielnie koncesji na 

wydobywanie piasków ze złoża „Imielnica”, w granicach działek o nr ewidencyjnych: 118/1, 118/3, 118/11, 

118/12. Przestał obowiązywać obszar i teren górniczy „Imielnica”. 

 Dla złoża „Imielnica”, przewidywany jest leśny kierunek rekultywacji. 

 Przedsiębiorca, w kwietniu 2019, złożył wniosek o dalszą eksploatację piasków ze złoża 

„Imielnica”, w granicach poszerzonych o działkę nr 118/7. 

 Wójt Gminy Imielno, decyzją z dnia 3 lipca 2019 r., znak: DOŚ.6220.1.9.2019, stwierdził 

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

dalszej eksploatacji piasków ze złoża „Imielnica” położonego na terenie wsi Imielnica oraz określił 

środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, w poszerzonych jego granicach o 

działkę nr 118/7, planowane przedsięwzięcie obejmuje działki 118/1,118/3118/11 i 118/7. 

 Eksploatacja złoża „Imielnica” wymaga uzyskania koncesji na wydobywanie piasków. 
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f) złoże piasków „Stawy” 

 Złoże piasków „Stawy”, ID złoża 1322, położne jest u zbiegu granic sołectw: Imielno, Imielnica i 

Stawy. Złoże udokumentowano w1980 r., nigdy nie było eksploatowane. 

 Opracowana „Dokumentacja geologiczna w kat. C2 złoża piasków budowlanych „Stawy” w 

miejscowości Stawy, gmina Imielno, woj. kieleckie, wraz z projektem badań geologicznych w kat C1”. 

została zatwierdzona decyzją KZK/012/K4151/80 z dnia 12.07.1980 r w ilości 17 121,4 tys. t., piasków 

przeznaczonych do celów budowlanych. Złoże „Stawy” ma powierzchnię 926 500 m2. Miąższość 

złoża to 3,5-19,3m (średnio 12,3m). Grubość nadkładu wynosi 0,2-7,5m (średnio 0,74m). 

 Zgodnie z „Bilansem zasobów złóż i kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r.”, złoże piasków 

„Stawy”, rozpoznane jest wstępnie w kat. C2. Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 17 121 tys.t, złoże nie 

jest eksploatowane. 

 Dla złoża „Stawy”, przewidywany jest leśny kierunek rekultywacji. 

 

g) złoże piasków „Stawy I” 

 Złoże piasków „Stawy I”, ID złoża 16 373, położone jest w północnej części sołectwa Stawy. Złoże 

jest udokumentowane i eksploatowane. 

 W 2012 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Stawy I” w kat. C1, w 

miejscowości Stawy”. Dokumentacja została przyjęta przez Starostę Jędrzejowskiego decyzją znak: 

OŚR..6528.3.2012.ZS z dnia 22 listopada 2012r.. określającą zasoby geologiczne piasków dla potrzeb 

budownictwa i drogownictwa w ilości 290,25 tys. t. zasobów bilansowych w kat. C1 (176,98 tys. m3), 

wg. stanu na dzień 31.12.2011 r., Powierzchnia złoża wynosi 19 071 m2. 

 Dla złoża „Stawy I”, przewidywany jest leśno - wodny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Stawy I”, zgodnie z Bilansem zasobów złóż 

kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., wynoszą 184 tys. t. W 2018 r ze złoża wydobyto 32 tys. t. 

piasków. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ.6220.7.2012 z dnia 07 lutego 2013r. o stwierdzeniu 

braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określeniu 

środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „eksploatacja piasków ze złoża „Stawy I”, na 

działkach ewidencyjnych 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 34 obręb Stawy, gmina Imielno”. 

 Koncesji na wydobywanie piasków udzielił Starosta Jędrzejowski decyzją znak: 

OŚR.6522.7.2013.ZS z dnia 27 sierpnia 2013r. Koncesja działki o nr ewid.: 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 34 w 

miejscowości Stawy, gm. Imielno. Użytkownikiem złoża jest P. Andrzej Chrzanowski, Piaskownia. 

 Koncesja ustanowiła obszar górniczy „Stawy I” o powierzchni 19 091 m2 oraz teren górniczy 

„Stawy I” o powierzchni 19 091 m2. Koncesja udzielona jest do 31.12.2028 r. Warunki eksploatacji: będzie 

prowadzona w granicach złoża objętego obszarem górniczym, metodą odkrywkową, systemem ścianowym, 

w wyrobisku wgłębnym, jednym piętrem suchym o wysokości ściany od około 1,5 m do około 7,0 m oraz 
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jednym piętrem spod zwierciadła wody od ok. 1,0 m do ok. 5,0 m poniżej zwierciadła wody; do głębokości 

nie przekraczającej rzędnej spągu złoża tj. 193,0 – 196,4 m npm; sposobami mechanicznymi przy użyciu 

koparki, spychacza i ładowarki; Eksploatacja suchej części złoża prowadzona będzie w kierunku południowo 

- zachodnim, natomiast eksploatacja piasków spod wody prowadzona będzie w kierunku północno - 

wschodnim do półki manewrowej na poziomie eksploatacyjnym, przy użyciu koparki z osprzętem 

przedsiębiernym, ładowarki i spycharki. 

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

− wydobycie kopaliny z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, 

− prowadzenie działalności w sposób wykluczający zanieczyszczenie powietrza, gruntów, i wód 

gruntowych, 

− do urabiania i transportu kopaliny należy stosować maszyny i urządzenia sprawne technicznie, 

z zachowaniem warunków ich eksploatacji, przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

− pozostawić pasy ochronne o szerokości: 6,0 m od strony działki nr ewid. 38 i części działki 

nr ewid. 35, dla działki nr ewid. 40 i części działki nr ewid. 35 pozostawiony zostanie pas 

ochronny o szerokości 6,0 m na poziomie eksploatacyjnym tj. 199 – 200 m n.p.m., gdyż skarpa 

wyrobiska znajdującego się na sąsiednich działkach wchodzi w granice złoża, 

− w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko należy w okresach suchych zraszać 

drogi technologiczne i dojazdowe, 

−  nadkład składować w groblach do wysokości 1,5 m usypanych wzdłuż granic złoża w pasach 

ochronnych a po zakończeniu eksploatacji wykorzystać do rekultywacji złoża; skarpy zadrzewić i 

zakrzewić rodzimymi gatunkami drzew i krzewów a na dnie wyrobiska pozostawić powstały 

zbiornik wodny o powierzchni około 1,2 ha. 

 

h) złoże piasków „Motkowice” 

 Złoże piasków „Motkowice”, ID złoża 17 024, położone jest w południowej części sołectwa 

Motkowice. Złoże jest udokumentowane i eksploatowane. 

 W 2014 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Motkowice” w kat. C1, w 

miejscowości Motkowice”. Dokumentacja została przyjęta przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego decyzją znak: OWŚ-V.7427.5.2014 z dnia 25 lutego 2014 r., zawierającą ustalenie na dzień 

31.12.2013 r. zasobów geologicznych piasków przydatnych dla budownictwa i drogownictwa w ilości 

509,13 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1. Powierzchnia złoża wynosi 22 677 m2. 

 Dla złoża „Motkowice”, przewidywany jest wodny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Motkowice”, zgodnie z Bilansem zasobów złóż 

kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., są równe zasobom przemysłowym i wynoszą 508 tys. t. 

W 2018 r. ze złoża wydobyto 1 tys. t. piasków. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-6220.1.6.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.o 
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stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko i określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice”, położonego na terenie wsi Motkowice”, na 

działkach o nr ewidencyjnych 1323, 1324 i 1325, obręb Motkowice, gmina Imielno”. 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, decyzją OWŚ.V.7422.5.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., 

wydał Koncesję na wydobywanie piasków ze złoża „Motkowice” w granicach działek nr ewidencyjnym 

1323, 1324 i 1325 Motkowice, gmina Imielno. Użytkownikami złoża są P. Michał Chrzanowski i P. Robert 

Chrzanowski, Piaskownia. 

 Koncesją ustanowiła obszar górniczy „Motkowice” o powierzchni 22 700 m2 oraz teren górniczy 

„Motkowice” o powierzchni 22 700 m2. Koncesja udzielona jest do 31.08.2032 r. Warunki eksploatacji: 

będzie prowadzona w granicach obszaru górniczego, z zachowaniem pasów ochronnych, do głębokości 

spągu złoża (rzędna 193,0 m n.p.m.), metodą odkrywkową, w wyrobisku wgłębnym, dwoma piętrami  

(1- w warstwie suchej i 2- w warstwie zawodnionej), sposobami mechanicznymi (przy użyciu koparki, 

ładowarki); w oparciu o projekt zagospodarowania złoża.  

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

- prowadzenia eksploatacji z zachowaniem stateczności skarp roboczych i w docelowym wyrobisku 

górniczym, 

- prowadzenia ewidencji wielkości wydobycia piasków ze złoża. 

 

i) złoże piasków „Motkowice - Tory” 

 Złoże piasków „Motkowice - Tory”, ID złoża 15 238, położone jest w południowej części sołectwa 

Motkowice, pomiędzy liniami kolejowymi: LHS - hutniczą szerokotorową a kolejką wąskotorową. Złoże jest 

udokumentowane i eksploatowane. 

 W 2011 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Motkowice - Tory” w 

kat. C1, w miejscowości Motkowice”. Dokumentacja została przyjęta przez zawiadomienie Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego zawiadomieniem znak: OWŚ.V.7427.5.2011 z dnia 31 maja 2011r., 

określającej zasoby geologiczne piasków czwartorzędowych,. w ilości 514,95 tys. ton zasobów bilansowych 

w kat. C1, wg stanu na dzień 31.12.2010r. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-6220.1.2011 z dnia 29 września 2011r. o 

stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 

określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

„eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice - Tory”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 644 i 645 

w Motkowicach, gmina Imielno”. 

 Koncesję na wydobywanie piasków ze złoża „Motkowice – Tory”, udzielił Marszałek 

Województwa Świętokrzyskiego decyzją znak: OWŚ.V.7422.41.2011 z dnia 08 grudnia 2011r. Koncesja 

obejmuje działki nr ewidencyjny 644 i 645 w miejscowości Motkowice, gminie Imielno. Użytkownikiem 

złoża jest P. Marcin Podolski, PUH Pińczów 
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Koncesją ustanawia obszar górniczy „Motkowice - Tory” o powierzchni 27 120 m2 oraz teren górniczy 

„Motkowice - Tory” o powierzchni 27 120 m2. Koncesja udzielona była do 31.12.2023 r.  

 W 2014 r. opracowano „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków 

„Motkowice – Tory” w kat. C1 ...”, zatwierdzony Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

OWŚ - V.7427.7.2014 z dnia 26 marca 2014 r., zawierającej ustalenie na dzień 31.12.2013 r. zasobów 

geologicznych piasków budowlanych w ilości 687,07 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1. 

 Wójta Gminy Imielno, decyzją znak: DOŚ-6220.2.6.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o stwierdzeniu 

braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i 

określeniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

„eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice - Tory”, położonego na terenie wsi Motkowice, poszerzonego o 

działkę nr 646”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 644, 645 i 646. Powierzchnia powiększonego 

złoża „Motkowice - Tory” 4,07 ha. 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego decyzją znak: OWŚ.V.7422.49.2016 z dnia 15 grudnia 

2016 r., zmienił koncesję, na wydobywanie piasków ze złoża „Motkowice – Tory”. Koncesja obejmuje 

działki nr ewidencyjny 644, 645 i 646 w miejscowości Motkowice, gminie Imielno. Koncesją ustanawia 

obszar górniczy „Motkowice - Tory A” o powierzchni 40 720 m2 oraz teren górniczy „Motkowice - Tory A” 

o powierzchni 40 720 m2. Koncesja udzielona jest do 31.12.2027 r. Warunki eksploatacji: sposobami 

mechanicznymi, w granicach obszaru górniczego, do spągu złoża(na rzędnych od 194,7 - 197,3 m n.p.m., 

metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku wgłębnym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, 

w oparciu o projekt zagospodarowania. 

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

- wydobycie kopaliny z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym, 

- prowadzenia działalności w sposób wykluczający zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami 

ropopochodnymi, przy użyciu sprawnych maszyn i urządzeń, 

- prowadzenia bieżącej ewidencji wydobycia piasków ze złoża, 

- zachowania pasów ochronnych od dziąłek nie stanowiących własności przedsiębiorcy, dróg i linii 

15 kV. 

 
 Dla złoża „Motkowice - Tory”, przewidywany jest wodny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Motkowice - Tory”, zgodnie z Bilansem 

zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., są równe zasobom przemysłowym i 

wynoszą 459 tys. t. W 2018 r. ze złoża wydobyto 20 tys. t. piasków. 

 
j) złoże piasków „Motkowice I” 

 Złoże piasków „Motkowice I” , ID złoża 18 772, położone jest na południe od zabudowanej części 

sołectwa Motkowice, tuż przy linii kolejowej szerokotorowej. Złoże jest udokumentowane i eksploatowane. 

 W 2017 r. opracowano „Dokumentację geologiczną złoża piasków „Motkowice I”, 

miejscowość Motkowice”. Dokumentacja została przyjęta przez Starostę Jędrzejowskiego  
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Świętokrzyskiego decyzją znak: OŚR.6528.6.2017 z dnia 1 września 2017 r., zawierającą ustalenie na dzień 

31.12.2016 r. zasobów geologicznych piasków przydatnych dla budownictwa i drogownictwa w ilości 

430 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1. Powierzchnia złoża wynosi 1,95 ha. Złoże jest częściowo 

zawodnione. 

 Dla złoża „Motkowice I”, przewidywany jest leśno - wodny kierunek rekultywacji. 

 Aktualne zasoby geologiczne bilansowe złoża „Motkowice I”, zgodnie z Bilansem zasobów złóż 

kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., wynoszą 430 tys. t. W 2018 r. złoże nie było jeszcze 

eksploatowane. 

 Wydobywanie kopaliny prowadzone jest na podstawie Koncesji na wydobywanie piasków, 

poprzedzonej Decyzją Wójta Gminy Imielno znak: DOŚ-6220.1.10.2017 z dnia 12 grudnia 2017r. 

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko i określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice I”, na terenie wsi Motkowice, na działkach o 

nr ewidencyjnych 466, 467, 468. 

 Starosta Jędrzejowski, decyzją znak: OŚR.6522.3.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., wydał Koncesję na 

wydobywanie piasków ze złoża „Motkowice” w granicach działek nr ewidencyjnym 466, 467, 468, 

Motkowice, gmina Imielno. Użytkownikiem złoża jest P. Sylwester Kowalczyk, Usługi Transportowe 

Piaskownia. 

 Koncesja ustanowiła obszar górniczy „Motkowice I” o powierzchni 19 500 m2 oraz teren górniczy 

„Motkowice” o powierzchni 19 500 m2 .Koncesja udzielona jest do 31.12.2048 r. Warunki eksploatacji: 

będzie prowadzona w granicach obszaru górniczego, metodą odkrywkową, w wyrobisku wgłębnym, dwoma 

piętrami (1-warstwa sucha6-8m do rzędnej 201,0 m n.p.m., 2- warstwa zawodniona ok 5,0 m, do rzędnej 

197,0 m n.p.m.),  sposobem mechanicznym, przy użyciu koparek, ładowarek. Wielkość wydobycia do 

20 000 m3/ rok, z zachowaniem stateczności skarp. 

 Obowiązki przedsiębiorcy: 

- zabezpieczenia wyrobiska, 

- utrzymania sprawności maszyn i urządzeń (zabezpieczenie przed wyciekami substancji 

ropopochodnych), 

- usuwania szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności, 

- przestrzegania warunków środowiskowych wynikających z decyzji środowiskowej i 

obowiązujących przepisów, 

- nadkład ze złoża gromadzony będzie na tymczasowych zwałowiskach na złożu i wykorzystany do 

rekultywacji wyrobiska, w części której eksploatacja jest na ukończeniu oraz do rekultywacji 

suchych skarp wyrobiska poeksploatacyjnego. 
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2.5. Złoża wybilansowane, obszary perspektywiczne, niekoncesjonowana eksploatacja 

 Uległ zmianie stan prawny dawnego złoża piasków „Bełk”  (nr ID złoża 5572), położonego w 

granicach sołectwa Bełk – Kwasków. Złoże to pierwotnie udokumentowano w 1989 r., następnie kilkukrotnie 

zmieniano dokumentację złoża, dodając nowe obszary do powierzchni złoża a wykreślając z nich 

wyeksploatowane działki. Aktualnie złoże „Bełk” zostało wyeksploatowane, a jego zasoby rozliczono na 

podstawie dokumentacji nr 874/2019 r. Złoże wykreślono z Bilansu Zasobów. Po złożu pozostały dwa 

niewielkie obszary o łącznej powierzchni 10097 m2 i o sumarycznym obwodzie 1042 m. 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, decyzją OWŚ-V.7422.4.2018, z dnia 12.02.2018 r., 

zniósł udzielnie koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Bełk”. Przestał obowiązywać obszar i teren 

górniczy „Bełk I”. Dla złoża „Bełk” przewidywany był leśny kierunek rekultywacji.  

 Aktualnie po złożu pozostało wyrobisko wgłębne, suche o wymiarach 270,0 m x 200,0 m 

o głębokości 7,0 9,0 m. Skarpy złoża są stabilne, ukształtowane pod kątem 50-60°, a spąg jest równy. Na 

większości obszaru wyrobiska nasadzono sosny, brzozy, olchy i akacje. 

 

 Oprócz prac dokumentacyjnych, na obszarze gminy prowadzone były również badania geologiczno-

zwiadowcze za piaskami budowlanymi. 

 W północnej części sołectwa Borszowice, znajduje się obszar perspektywiczny występowania 

piasków, wodnolodowcowych z okresu czwartorzędu ,o numerze 0883-003. Teren ten, częściowo zalega na 

obszarze sołectw Brzeźnica (gmina Jędrzejów ) i Stare Kotlice (gmina Sobków). Obszar ma powierzchnię 

ok. 141,81 ha. Nadkład wynosi 0,1 - 0,6 m (śr. 0,3 m), miąższość sięga od 2,8 m do 11,4m (śr. 7,6 m). 

 W południowej części sołectwa Bełk, znajduje się obszar perspektywiczny występowania piasków, 

wodnolodowcowych z okresu czwartorzędu, o numerze 0883-005. Na terenie tym znajdują się trzy miejsca 

niekoncesjonowanej eksploatacji piasków. Obszar ma powierzchnię ok. 49,44 ha. Nadkład wynosi 0,1 - 0,3m 

(śr. 0,2m), miąższość sięga od 0,5 m do 10,0m (śr. 5,0 m). 

 

 Na terenie gminy znajdują się też miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji: 

– W granicach sołectwa Stawy, na północ od zabudowy, znajduje się niekoncesjonowane miejsce 

eksploatacji piasków, o nr 0883-013, stanowiące stokowe, suche wyrobisko eksploatowane na niewielką 

skalę. Nadkład wynosi od 0,2 m do 0,4 m (śr. 0,3 m), miąższość od 4,2 m do 5,4 m. Długość wyrobiska 

60,0m, szerokość 15,0 m, wysokość 4,0-5,0m. Wyrobisko to, w większości wypełnione jest przez 

odpady. 

– W granicach sołectwa Bełk, na obszarze perspektywicznego występowania piasków, znajdują się trzy 

miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji: 

• nr 0883-014, stanowiące stokowe, suche wyrobisko eksploatowane na niewielką skalę. Nadkład 

wynosi od 0,2 m do 0,3 m (śr. 0,2 m), miąższość od 2,7 m do 6,3 m. Długość wyrobiska 50,0 m, 

szerokość 20,0 m, wysokość 2,5-6,0m. 

• nr 0883-015, stanowiące wgłębne, suche wyrobisko eksploatowane na dużą skalę. Nadkład wynosi 

od 0,2 m do 0,3 m (śr. 0,2 m), miąższość od 5,2 m do 10,3 m. Długość wyrobiska 70,0 m, szerokość 
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160,0 m, głębokość 5,0 - 10,0m. 

• nr 0883-016, stanowiące wgłębne, suche wyrobisko eksploatowane na mała skalę. Nadkład wynosi 

od 0,1 m do 0,2 m (śr. 0,1 m), miąższość od 0,6 m do 5,2 m. Długość wyrobiska 20,0 m, szerokość 

30,0 m, głębokość 0,5-5,0 m. 

– W południowej części sołectwa Sobowice, znajduje się niekoncesjonowane miejsce eksploatacji 

piasków, o nr 0883-017, stanowiące wgłębne, suche wyrobisko eksploatowane na małą skalę. Nadkład 

wynosi od 0,2 m do 0,3 m (śr. 0,2 m), miąższość od 1,7 m do 4,3 m. Długość wyrobiska 100,0m, 

szerokość 60,0 m, głębokość 1,5-4,0 m. Wyrobisko to, częściowo jest wypełnione przez odpady. 

 

 Margle i opoki mastrychtu dolnego, pomimo niekorzystnych właściwości fizycznych (brak 

odporności na mróz, mała wytrzymałość na ścieranie i ściskanie) były eksploatowane w licznych tomikach 

rozsianych po terenie gminy. Miejscowa ludność wykorzystywała je w lokalnym budownictwie drogowym 

oraz jako kamień do fundamentów, murów i zabudowań gospodarczych. Obecnie kopaliny te straciły na 

znaczeniu, są jeszcze niekiedy eksploatowane, bez koncesji, przez miejscową ludność na małą skalę. Łomiki 

są porozrzucane na całym obszarze gminy, głównie w szczytowych partiach wzniesień kredowych, gdzie 

występują grube ławice margli i opok, a brak jest nadkładu utworów czwartorzędowych. 

 

2.6. Warunki glebowe 

 Na obszarze gminy Imielno gleby zostały wykształcone na podłożu zwięzłych skał 

mezozoicznych oraz luźnych skał czwartorzędowych. Najstarszymi skałami macierzystymi są margle, 

opoki, i wapniste piaskowce kredowe. Podłoże glebowe z okresu czwartorzędu stanowią: gliny, piaski 

gliniaste, piaski i żwiry fluwioglacjalne. Na terenie gminy Imielno można trzy wyróżnić trzy 

podstawowe typy genetyczne gleb: rędziny (R), gleby brunatne (B) i mady (F). W mniejszych 

skupieniach występują gleby bielicowe (A), czarne ziemie (D), płowe wraz z brunatnymi i 

bielicowymi (AB). Z obszarami podmokłymi i dolinami rzek powiązane są torfy, głównie niskie (Tn), 

mursze (M) oraz gleby mułowo- tofrowe (E). 

 
 Rędziny stanowią największy procent gleb w gminie. Są to gleby wytworzone z wapieni i 

margli kredowych, przeważnie ciężkie, których skład mechaniczny stanowią gliny średnie i ciężkie.  

Rędziny właściwe (R), mające poziom próchniczy o miąższości od 10 cm do 30 cm i 

zawartości próchnicy ok. 3%. W wierzchnim poziomie występują różnej wielkości okruchy skały 

macierzystej. Rędziny te, wytworzone ze skał o dużej zawartości węglanów, stanowią siedliska 

roślinności kserofilnej. Natomiast rędziny wytworzone ze zwietrzelin utworów marglistych stanowią 

siedliska lasów liściastych. Użytkowane rolniczo są glebami o bardzo zróżnicowanej przydatności. 

Rędziny brunatne (Rb), powstają z twardych i krystalicznych wapieni, dolomitów i wapieni 

marglistych, zawierających znaczną ilość domieszek kwarcowych. Gleby te zawierają dużą domieszkę 

odłamków skalnych wapiennych. Mają strukturę warstwową. Wierzchnia część jest szarobrunatna o 

odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym i zawartość próchnicy poniżej 3 %. Poziom dolny ma barwę 
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żółtobrunatną odczyn obojętny i zawartość próchnicy poniżej 5 %. Jest to początkowy poziom 

brunatnienia, zawiera związki żelaza. Czasem, oprócz zwietrzeliny współczesnej rędziny brunatne 

zawierają w wierzchnich warstwach i w szczelinach skały zwietrzelinę plejstoceńską typu terra fusca i 

starszą trzeciorzędową – terra rossa. 

Rędziny czarnoziemne (Rc), są wyjątkowo żyznymi rędzinami powstałymi najczęściej z 

miękkich utworów kredowych, dających zwietrzelinę ilastą lub gliniastą, oraz z porowatej opoki 

wapiennej. Zawartość próchnicy w glebie wynosi ponad 3%. Tworzą się w nim trwałe kompleksy 

próchniczno - ilasto - węglanowe. Gleba jest barwy od ciemnoszarej do czarnej. Kompleks sorpcyjny 

odznacza się pełnym wysyceniem zasadami. Zawartość części szkieletowych jest niewielka, ale mogą 

występować drobne okruchy skały macierzystej. Potencjalną roślinność naturalną stanowią żyzne 

zbiorowiska grądowe. 

 Wśród rędzin, występujących na terenie gminy Imielno, najwięcej występuje rędzin 

brunatnych (Rb), które dominują w centralnych, północnych i zachodnich częściach gminy. Typowe 

rędziny czarnoziemne (Rc) występują w większych kompleksach w sołectwach: Zegartowice, 

Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Mierzwin, Helenówka, Dzierszyn. Najżyźniejsze 

zaliczane są do kompleksu 2, zwięzłe i okresowo mokre tworzą kompleks 8. Rędziny odznaczają się 

dobrą strukturą. Zasobne są w węglan wapnia oraz składniki pokarmowe przyswajalne dla roślin. 

Należą do gleb tzw. minutowych tzn., że należy uchwycić odpowiednią porę uprawy, gdyż na mokro 

mażą się, na sucho zaś pękają. Nadają się bardziej pod uprawę pszenicy niż żyta. Dobrze udają się na 

nich również rośliny motylkowe jak koniczyna lub lucerna. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te 

występują w klasach II-V. Rędziny płytkie zaliczone do klas IVa, IVb i V (3 kompleks) są wrażliwe 

na suszę i dlatego w lata suche plony roślin uprawnych są niskie. Są one narażone na działanie erozji 

wodnej umiarkowanej. Występowanie rędzin deluwialnych (Rd) jest sporadyczne i spotykamy je w 

niższych partiach terenu. 

 

 Na terenie gminy dominują dwa podtypy gleb brunatnych wyługowane (Bw) oraz kwaśne. 

Gleby brunatne wytworzone są z glin, piasków gliniastych, piasków i gleb wietrzeniowych. Powstały 

w środowisku lasów liściastych i mieszanych klimatu umiarkowanego. Cechą charakterystyczną tych 

gleb jest występowanie poniżej poziomu próchniczego horyzontu wzbogaconego w minerały ilaste 

oraz równomiernie rozłożone związki żelaziste i organiczne. Zawartość próchnicy waha się w 

granicach 1,5 - 2,3%. Na badanym terenie gleby brunatne tworzą przeważnie grunty orne 3-6 

kompleksu przydatności rolniczej, w miejscach wilgotnych - 8, a pod użytkami zielonymi 3z i 2z. 

Częściowo są także zalesione drzewostanem mieszanym. Właściwości gleb brunatnych kwaśnych 

można stosunkowo łatwo poprawić przez obfite wapnowanie. Dla osiągnięcia wysokich plonów 

konieczne jest odpowiednie nawożenie mineralne i organiczne. Gleby brunatne wyługowane i kwaśne 

dominują w północnej i centralnej części gminy oraz w małych płatami spotykanych prawie na terenie 

każdego sołectwa. 



 29 

 Gleby brunatne właściwe (B) występują w mniejszych skupieniach, najczęściej tworzą płaty 

w centralnej, zachodniej i wschodniej części gminy w kompleksach od 3 do 6. Gleby brunatne 

właściwe są zasobne w składniki organiczne oraz wykazujące dobre właściwości fizyczne, czyli ich 

struktura, jak i stosunki wodne są prawidłowe. Zawierają ok 3% próchnicy, odczyn tych gleb jest 

obojętny lub zbliżony do obojętnego w całym profilu. Ze względu na powyższe cechy gleby te 

wykazują dużą przydatność rolniczą.  

 

 Mady (F) tworzą się wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej. Wylewy wód 

rzecznych powodują ciągłe nagromadzanie się materiału na powierzchni gleby. Jeśli z różnych 

przyczyn ten proces jest zahamowany (np. wskutek wybudowania obwałowań rzek), mogą wyraźnie 

zacząć rozwijać się inne procesy glebotwórcze, np. akumulacja próchnicy, brunatnienie. Kierunek 

tych procesów jest uzależniony od szeregu czynników glebotwórczych, m.in. pokrywy roślinnej, 

charakteru skały macierzystej i warunków hydrologicznych. Mady tworzą zazwyczaj siedliska lasów 

łęgowych. 

Mady rzeczne inicjalne występują w terenach bezpośrednio przyległych do rzek i potoków i 

narażonych na niszcząco-budującą działalność wód płynących. Mady rzeczne brunatne występują w 

najbardziej stabilnej części doliny zbudowanej z aluwiów i są glebami bardzo żyznymi. 

 Na obszarze gminy występują mady lekkie, średnie i ciężkie reprezentowane przez dwa 

podtypy: brunatny i właściwy. Największe płaty tych gleb są w dolinie Nidy na wysokości Borszowic, 

Motkowic, Stawów i Sobowic. W pobliżu koryta rzecznego znajdują się młode mady właściwe, które 

podlegają zalewom; wyższe położenie w obrębie doliny zajmują mady brunatne, nie ulegające 

podtapianiu. Skałą macierzystą tych gleb są piaski, piaski gliniaste, mułki oraz żwiry. W całym profilu 

posiadają odczyn lekko kwaśny, zawartość próchnicy dochodzi maksymalnie do 3 %. Wszystkie mady 

charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami fizycznymi - są łatwo przepuszczalne, a jednocześnie 

szybko podsiąkają wodą. Dają dobre plony przy obfitym nawożeniu. Na omawianym terenie mady są 

pod użytkami zielonymi średnimi i słabymi (2z i 3z). 

 

 Gleby bielicowe (A) charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem oraz małą zawartością 

próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci. Gleby bielicowe i bielice w typologii leśnej są siedliskami 

boru suchego i świeżego. Gleby bielicowe rozwinęły się na piaskach pradolin, sandrów i wydm 

śródlądowych w procesie bielicowania. Charakterystyczną cechą gleb bielicowych jest białawy górny 

poziom gleby ubogi w próchnicę, zwany poziomem wymywania. Powstał on na skutek wypłukiwania 

i rozpuszczania substancji glebowych przez kwasy humusowe, powstałe w próchnicy kwasy fulwowe. 

Niżej znajduje się ciemniejszy poziom wmywania, w którym osadzone są składniki wymyte z 

poziomu wyższego: związki żelaza oraz próchnica. Gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych z 

niską zawartością próchnicy (0,5 – 1,0 %) i z silnym zakwaszeniem całego profilu glebowego 

zaliczane są do klasy VI, kompleksu 7. W granicach gminy gleby te tworzą niewielkie płaty w 

zachodniej, centralnej i wschodniej części gminy. 
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 Gleby płowe (A) powstają poprzez dominujący proces płowienia czyli wymycia przez wodę 

opadową z gleby węglanów oraz przemieszczenia w głąb profilu frakcji iłu, półtoratlenków i 

niektórych związków próchnicznych. W efekcie tego wierzchnie poziomy stają się uboższe w 

najdrobniejsze frakcje (głównie iłu), które osadzają się w głębszych poziomach tworząc teksturalny 

poziom iluwialny. Profil glebowy w zarysie przyjmuje zatem postać: ciemnoszary poziom 

próchniczny, jasnopłowy poziom wymywania, brunatny poziom wmycia o cięższym uziarnieniu, skała 

macierzysta. Od płowej barwy poziomu eluwialnego wzięła się polska nazwa tych gleb. 

 
Czarne ziemie właściwe (D) są wyjątkowo żyzne, występują w obniżeniach pradolinnych, w 

nieckach pojeziorrnych, w terenach niskich i podmokłych o utrudnionym odpływie wody. W 

granicach gminy tworzą większe  nagromadzenie w północno - wschodniej części gminy. Występują 

tu w kompleksach łąkowych 2z i 3z oraz w kompleksach ornych 4 i 5. Podłożem skalnym są utwory 

zasobne w węglany, to jest mułki, margle z wapnem jeziornym, piaski rzeczne i wodno-lodowcowe 

głębokie i podścielone gliną ciężką oraz iłem. Czarne ziemie posiadają ciemnoszary lub czarny 

poziom mineralno-próchniczny miąższości co najmniej 30 cm. Pod nim występuje warstwa związana 

z procesami glejowymi. Plamy rdzawe, popielate, sine, zielonkawe lub jednolite wymienione barwy, 

wskazujące na nadmiar uwilgotnienia i procesy glejowe, występują w profilu. Są to gleby o odczynie 

lekko kwaśnym, obojętnym i zasadowym. 

 
Gleby torfowe są bagiennymi glebami inicjalnymi. Powstają z masy torfowej wytworzonej w 

procesie długotrwałego odkładania się i niepełnego rozkładu szczątków obumarłej roślinności 

bagiennej w środowisku nasyconym wodą, przy ograniczonym dostępie powietrza. Gleby te 

charakteryzują się dużym nawodnieniem. Poziom wód gruntowych utrzymuje się na poziomie darni 

lub też torfowisko okresowo podlega zalewom. Gleby torfowe najczęściej są bardzo żyzne, głównie ze 

względu na bardzo dużą zawartość substancji organicznych powstałych z rozłożonych roślin. 

Zawierają również bardzo wiele substancji mineralnych, które są pozostałością po namułach i 

wcześniejszym, długotrwałym wpływie akumulacyjnym wody.  Żyzność i profil torfów jest związany 

z typem roślinności, która porastała je przed rozpoczęciem procesu bagiennego. 

 W granicach gminy przeważają torfowiska typu niskiego (Tn) położone w dolinach rzecznych 

w północno - wschodniej części opracowania. Ich powstanie zawdzięczamy nie tylko ruchliwością 

rzek, lecz także sporym poziomem wód gruntowych i powodziowych. W granicach gminy tworzą 

kompleksy użytków zielonych 3z. 

 
Gleby murszowe (M) powstają w wskutek zmurszenia płytkiego utworu organicznego, 

zalegającego na mineralnym podłożu, ponad poziomem wody gruntowej w warunkach tlenowych. 

Gleby te są typowe dla okresowo zalewanych siedlisk łąkowych. Mursz jest glebą stanowiącą rodzaj 

przejściowy od gleb bagiennych do mineralnych. Gleby murszowe dzielą się na: torfowo-murszowe 

(powstające z torfów niskich, przy udziale materiału ilastego), mułowo-murszowe, gytjowo-murszowe 
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oraz namurszowe. W granicach gminy tworzą nieduże płaty wzdłuż doliny Nidy i występują w 

kompleksie 9. 

 
 Gleby mułowo - torfowe (E) występują w obszarach zalewanych okresowo lub stale. 

Warunkiem ich powstania jest okresowa aeracja stymulująca proces humifikacji materii organicznej 

pochodzenia roślinnego. Są to gleby o intensywnych procesach biologicznych i dużej troficzności, 

wyrażających się dużą produkcją biomasy oraz dużym tempem jej rozkładu. Przy braku natlenienia 

odkłada się torf. Różnica między torfem a mułem polega na tym, że w mule znajduje się minimalna 

ilość niezhumifikowanego włókna roślinnego oraz znaczna ilość osadzonej zawiesiny mineralnej, 

tworzącej z humusem związki organiczno-mineralne. W przypadku okresowego zmniejszenia się 

natlenienia i zmniejszenia humifikacji resztek roślinnych powstają utwory torfopodobne lub torfy, 

charakterystyczne dla gleb torfowo-mułowych. w granicach gminy, występują w dolinach cieku w 

pobliżu Bełku w kompleksie 3z. 

 
 Pod nazwą kompleksów rolniczej przydatności gleb należy rozumieć takie gleby, które 

wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być podobnie użytkowane. Kompleksy te stanowią jak 

gdyby określone siedliska najbardziej odpowiednie dla poszczególnych roślin uprawnych. 

 Kompleks 2 – pszenny dobry, obejmuje gleby nieco mniej urodzajne jak do kompleksu 1-go. 

przeważnie będą to gleby zwięźlejsze i cięższe do uprawy lub, gdzie poziom wód gruntowych może 

zlegać już pewnym wahaniom, okresowo gorzej przewietrzane albo okresowo wykazujące słabe 

niedobory wilgotności. Gleb tego kompleksu nie można jednak nazwać glebami wadliwymi, gdyż 

ujemne cechy występują w nich w stopniu tylko nieznacznym. Do kompleksu tego zalicza się również 

niektóre gleby lekkie, lecz tylko takie, które z natury swojej są glebami pszennymi. Na glebach 

kompleksu 2-go udają się wszystkie rośliny uprawne, lecz otrzymanie odpowiednio wysokich plonów 

zależne jest od wysokości nakładów i od przebiegu pogody. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te 

zaliczane są przeważnie do klasy IIIa i IIIb. 

 Kompleks 3 – pszenny wad1iwy, obejmuje gleby średnio zwięzłe i ciężkie niecałkowite 

zalegające na przepuszczalnych podłożach oraz głębokie i całkowite (średnio zwięzłe i ciężkie) ale 

położone na zboczach, narażone na szybki spływ wody. Występują w nich okresowo niedobory 

wilgoci i są wrażliwe na suszę. Nadają się bardziej pod uprawę pszenicy niż żyta, lecz wysokość 

plonów uzależniona jest przede wszystkim od ilości opadów. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby tego 

kompleksu zaliczane są do klasy IIIb, IVa, a niektóre do klasy IVb. 

 Kompleks 4 – żytni bardzo dobry 1ub pszenno – żytni , w jego skład wchodzą najlepsze 

gleby lekkie wytworzone przeważnie z piasków gliniastych mocnych całkowitych lub piasków 

gliniastych (lekkich i mocnych) zalegających na zwięźlejszych podłożach. Gleby te są strukturalne i 

posiadają dobrze wykształcony poziom próchniczny oraz właściwe stosunki wodne. Należą tu również 

niektóre gleby pyłowe. Wskutek odpowiedniego nawożenia i agrotechniki stosowanych przez dłuższy 

okres czasu gleby te osiągają wyższy stopień kultury co daje możliwość uprawy roślin jak w 

kompleksach pszennych. W przypadku nieodpowiedniej uprawy i słabego nawożenia zachowują 
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raczej słaby stopień kultury i wtedy lepiej nadają się do uprawy żyta, ziemniaków oraz innych roślin, 

które mogą być uprawiane na glebach gorszych. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są 

przeważnie do klasy IIIa, IIIb i IVa. 

 Kompleks 5 – żytni dobry , obejmuje gleby lżejsze i mniej urodzajne niż zaliczane do 

kompleksu 4-go. Są to gleby na ogół wrażliwe na susze i mniej zasobne w składniki pokarmowe. 

Gleby te uważać należy za typowo żytnio-ziemniaczane, lecz na którym uprawia się również jęczmień 

ozimy, owies oraz inne rośliny o niezbyt wysokich wymaganiach glebowych. W klasyfikacji 

bonitacyjnej gleby te zaliczone są do klasy IVa i IVb. 

 Komp1eks 6 – żytni słaby, zaliczane tu są głównie gleby wytworzone z piasków słabo 

gliniastych całkowitych i głębokich oraz piasków gliniastych lekkich podścielonych (dość płytko) 

piaskiem luźnym lub żwirem. Gleby te są zbyt przepuszczalne, okresowo za suche i ubogie w 

składniki pokarmowe. Dobór roślin uprawnych dla tych gleb jest bardzo ograniczony i sprowadza się 

głównie do uprawy żyta, ziemniaków, seradeli i łubinów, przy czym plony tych roślin zależne są w 

bardzo dużym stopniu od ilości i rozkładu opadów oraz nawożenia. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby 

tego kompleksu zaliczane są do klasy IVb i V. 

 Kompleks 7 – żytni najsłabszy czyli żytnio – łubinowy, w jego skład wchodzą najsłabsze 

gleby wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych podścielonych (dość płytko) piaskiem luźnym 

i żwirem. Gleby te są trwale za suche i ubogie w składniki pokarmowe. Na glebach tego kompleksu 

uprawia się jedynie żyto i łubin żółty gorzki, przy czym plony tych roślin są bardzo niskie. W 

klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do klasy VI. 

 Kompleks 8 – zbożowo-pastewny mocny, zaliczamy tu gleby średnio zwięzłe i ciężkie 

(pszenne) okresowo i trwale podmokłe oraz najlepsze gleby torfowe i murszowe. W lata mokre gleby 

te dają niższe plony, w lata suche można otrzymać plony wysokie. Wynika stąd, ze gleby tego 

kompleksu stwarzają pewne ryzyko uprawy roślin wrażliwych na trwałą lub okresową podmokłość 

gruntów. Aby zwiększyć wierność plonów należy zwiększyć w płodozmianie udział traw oraz innych 

roślin pastewnych. Wytworzony na glebach minera1nych, przydatny jest do uprawy traw, koniczyn, 

owsa, buraków pastewnych, brukwi, kapusty możemy uprawiać także pszenicę ozimą, której plony 

zależne będą głównie od przebiegu pogody a także pszenicę jarą. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te 

zaliczane są do klasy IIIb, IVa, IVb i niekiedy V. Wytworzony na glebach organicznych (torfowych i 

murszowych), przydatny jest do uprawy traw, koniczyn, owsa, ziemniaków, buraków pastewnych, 

brukwi, kapusty możemy uprawiać pszenicę jarą, z roślin przemysłowych rzepak jary i konopie. W 

klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do klasy IIIa i IIIb. 

 Kompleks 9 – zbożowo-pastewny słaby obejmuje mineralne gleby lekkie (żytnie) nadmiernie 

uwilgotnione, okresowo i trwale podmokłe. Wytworzony na glebach mineralnych służy uprawie żyta, 

owsa, brukwi, kapusty. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do IVb i V. Do kompleksu 

tego wchodzą również gorsze gleby wytworzone z torfów i murszów, na których można uprawiać 

koniczynę szwedzką, konopie, słonecznik pastewny, a na niektórych również marchew pastewną. W 

klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do klas IVa, IVb i V. 
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Kompleks 2z – użytki zielone średnie, obejmujący średniej wartości mady, czarne ziemie 

oraz gleby organiczne charakteryzujące się zbyt dużym uwilgotnieniem. Spośród użytków zielonych 

bagiennych i pobagiennych należą tu najlepsze użytki zielone pobagienne (murszowe). Kompleks ten 

obejmuje średniej wartości gleby mineralne i najlepsze hydrogeniczne, zaliczane do III i IV klasy 

użytków zielonych. Są to łąki przeważnie dwukośne o wydajności minimalnej ponad 20 q z 1 ha. 

Kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe, obejmujący najsłabsze gleby mineralne i 

organiczne, głównie pobagienne, a także gleby stokowe okresowo lub trwale za suche. Kompleks ten 

obejmuje najgorsze użytki zielone o najgorszych glebach mineralnych i hydrogenicznych, o skrajnych 

stosunkach wilgotnościowych, zaliczane do V i VI klasy użytków zielonych. Są to najsłabsze, 

jednokośne łąki (dające bardzo niskie, zawodne plony) i zbyt suche pastwiska. 

 
 Degradacja gleb w gminy, spowodowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszym 

zagrożeniem jest powierzchniowa erozja wodna, powodująca zmywanie gleby ze zboczy i osadzanie 

się jej u podnóża stoków. Nasilenie zjawisk erozyjnych uzależnione jest od następujących czynników: 

- wielkości i natężenia opadów atmosferycznych, spływów roztopowych, 

- rodzaju i składu granulometrycznego gleb, (największa podatność piasków luźnych), 

- nachylenie i długości zbocza (spadki 5-12% – zagrożenie silne). 

 W celu zahamowania procesów degradacji gleb należy prowadzić zabiegi agrotechniczne t.j.: 

orka pługiem odwracalnym, zmianowanie przeciwerozyjne roślin lub trwałe zadarnienie. Tereny 

podlegające silnej erozji powinny zostać objęte melioracjami przeciwerozyjnymi, przy czym 

najbardziej zagrożone partie krawędziowe tych obszarów należy zalesić lub zakrzewić. 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem degradacji gleb jest ich zanieczyszczenie. Na obszarze 

powiatu jędrzejowskiego, zgodnie ze „Stanem środowiska w woj. świętokrzyskim. Raport 2017”, 

badanie zawartości metali ciężkich w glebach powiatu jędrzejowskiego obejmowało analizę jednej 

próbki pobranej w 2015 r., w pkt 357 Olszówka Nowa (gm. Wodzisław). Analiza wykazała 

następujące zawartości metali ciężkich: 

- kadmu (Cd) – 0,3 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 2 mg/kg suchej masy), 

- chromu (Cr) – 10 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 200 mg/kg suchej masy), 

- miedzi (Cu) – 6 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 200 mg/kg suchej masy), 

- niklu (Ni) – 8 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 150 mg/kg suchej masy), 

- ołowiu (Pb) – 17 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 200 mg/kg s.m.), 

- cynku (Zn) – 38 mg/kg (norma dla grupy gruntów II-I (R) – 500 mg/kg suchej masy). 

 Nie zaobserwowano trendu gromadzenia się metali ciężkich tj. Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn w 

glebach. Odnotowane zawartości były dużo niższe niż wartości dopuszczalnych stężeń metali w glebie 

lub ziemi określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), 

wyznaczonych dla najbardziej restrykcyjnej grupy gruntów II, podgrupy I, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do rozporządzenia. 
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2.7. Szata roślinna 

 Teren gminy Imielno, zgodnie z podziałem geobotanicznym kraju, wg W. Szafera 

i B. Pawłowskiego (1959r.), leży w Pasie Wyżyn Środkowopolskich w Krainie Miechowsko - 

Sandomierskiej. 

 Szata roślinna większości obszaru gminy Imielno jest mało urozmaicona. Przeważają w niej 

dość ubogie florystycznie zbiorowiska charakterystyczne dla pól uprawnych, urozmaicone nielicznymi 

zakrzewieniami, sadami i ogrodami przydomowymi. Dużo bogatsze florystycznie są zbiorowiska 

lasów, łąk i pastwisk. 

 Najmniej zróżnicowane są synantropijne zbiorowiska terenów osadniczych. Zależą w dużej 

mierze od warunków siedliskowych oraz od struktury przestrzennej wsi i wynikającej z tego tradycji 

sposobu zagospodarowania terenów wokół zabudowań. Zbiorowiska okrajkowe i ruderalne 

wykształciły się na poboczach dróg oraz miedz stanowiących integralną część pasm śródpolnych. 

 Zbiorowiska pól uprawnych stanowią wyodrębnioną grupę ekosystemów powstającą w 

warunkach skrajnej antropopresji. Są to skupienia roślin, które pojawiają się w uprawach jako 

chwasty. Struktura oraz skład tych zbiorowisk są wynikiem długoletniej selekcji i przystosowania tych 

gatunków. Zbiorowiska pól uprawnych odzwierciedlają właściwości siedliska oraz typ zabiegów 

agrotechnicznych. Obecnie udoskonalona agrotechnika a zwłaszcza używanie na szeroką skalę 

herbicydów, spowodowała głębokie zmiany w składzie i strukturze agrocenoz pól uprawnych. Zostają 

tworzone coraz to nowe układy i kombinacje gatunkowe co może przyczynić się do powstania nowych 

zespołów roślinnych. 

 

 Lesistość gminy Imielno jest niska. W 2017 roku, zgodnie z Rocznikiem Statystycznym, 

powierzchnia lasów ogółem wynosiła 1094,0 ha (w tym: lasy publiczne 491,0 ha; lasy stanowiące 

własność gminy 3,0 ha), lesistość gminy wynosiła jedynie 10,8 %, a w tym czasie średnia lesistość 

Polski wynosiła 29,6%. W granicach gminy występują rozdrobnione siedliska leśne położone w lasach 

należących do właścicieli indywidualnych oraz nieco większe kompleksy lasów państwowych 

należących do Nadleśnictwa Jędrzejów. Istniejące lasy zaliczane są do siedlisk: lasu mieszanego 

świeżego (LMśw), lasu świeżego (Lśw), lasu miesznego wilgotnego (LMw), boru świeżego (Bśw), 

boru mieszanego świeżego (BMśw), oraz olsu (Ol). Typy siedliskowe lasów, dominujące gaunki 

drzew oraz strukturę własnościową lasów, określono na podstawie portalu Banku Danych o Lasach. 

 Las mieszany świeży (LMśw) zajmuje siedliska średnio żyzne, świeże. Drzewostan jest 

mieszany, złożony z sosny, dębu bezszypułkowego i szypułkowego, buka i jodły. Gatunki 

domieszkowe tworzy: modrzew, brzoza, osika, lipa, klon oraz świerk. Drzewostan często jest 

dwupiętrowy, z gatunkami liściastymi w dolnym piętrze. Warstwa krzewów tworzą: kruszyna, 

trzmielina brodawkowata, a także podrosty drzew dębów, brzozy, osiki, buka, świerka lub jodły. W 

miejscach bardziej prześwietlonych, runo jest zazwyczaj bujne i bogate gatunkowo, występuje tu dużo 

traw i ziół. Runo tworzą: przylaszczka pospolita, gwiazdnica wielokwiatowa, turzyca palczasta, 

dąbrówka rozłogowa, perłówka zwisła, sałatnik leśny, wiechlina gajowa, jastrzębiec leśny, żurawiec 
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falistolistny, szczawik zajęczy, pszeniec gajowy, konwalia dwulistna, kosmatka owłosiona, trzcinnik 

leśny, orlica pospolita, narecznica krótkoostra, płonnik strojny, malina kamionka, poziomka pospolita. 

 Las świeży (Lśw) zajmuje siedliska żyzne i bardzo żyzne, świeże. Drzewostan jest na ogół 

mieszany, złożony z dębu szypułkowego, buka i jodły, z domieszką: modrzewia, lipy, klonu, jawora, 

świerku i grabu. Gatunki podszytowe to: leszczyna, trzmielina, kruszyna, jarząb, głóg, dereń, 

porzeczka alpejska, bez czarny. Jest lasem wielowarstwowym o silnie zwartym drzewostanie. 

Warstwa krzewów w lesie świeżym jest bogata w gatunki, ale z uwagi na silne ocienienie, niezbyt 

zwarta. Runo tworzą: marzanka wonna, gajowiec żółty, prasownica rozpierzchła, czernieć gronkowy, 

turzyca leśna, żankiel zwyczajny, miodunka ćma, miodunka plamista, narecznica samcza, pokrzywa 

zwyczajna, merzyk, trędownik bulwiasty, czworolist pospolity, groszek wiosenny, szczawik zajęczy, 

sałatnik leśny, przylaszczka pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, dąbrówka rozłogowa, poziewnik 

szorstki, perłówka zwisła, zawilec gajowy, konwalijka dwulistna, turzyca palczasta. 

 Las mieszany wilgotny (LMw) Zajmuje siedliska średnio żyzne i wilgotne. Drzewostan 

złożony z sosny, dębu szypułkowego i jodły. Gatunki domieszkowe to: brzoza, osika, świerk, lipa, 

olsza, grab. Gatunki podszytowe tworzy kruszyna, leszczyna, jarząb i czeremcha. Zajmuje zazwyczaj 

lokalne obniżenia z płytkim poziomem wód gruntowych lub długotrwale stagnującymi wodami 

opadowymi. Runo, w zależności od zwarcia drzewostanu, różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu 

gatunki roślin wilgociolubnych, takich jak sit rozpierzchły, sit skupiony, niskie turzyce, tj. turzyca 

zajęcza, tojeść pospolitą, skrzyp leśny oraz większe ilości mchu płonnika pospolitego (rozległe, 

ciemnozielone poduchy), a w miejscach silniej wilgotnych nawet torfowców. Występuje śmiałek 

darniowy, wietlica samicza, szczawik zajęczy, konwalia dwulistna, trzcinnik lancetowaty, narecznica 

szerokolistna. 

 Bór mieszany świeży (BMśw) zajmuje obszary dość ubogich gleb, w terenach lekko falistych, 

na glebach piaszczystych. Siedliska boru mieszanego świeżego mogą występować w wariancie 

umiarkowanie świeżym bez wyraźnego wpływu wody gruntowej oraz w wariancie silnie świeżym pod 

słabym wpływem wody gruntowej (z wodą gruntową na poziomie 1,5 m p.p.t.). W runie dominuje 

borówka czernica. Występują: konwalijka dwulistna, orlica pospolita, poziomka pospolita, malina 

kamionka, przełącznik lekarski, narecznica samcza, płonnik strojny, szczawik zajęczy. Częste są 

również: rokiet pospolity, gajnik lśniący, siódmaczek leśny, kosmatka owłosiona, trzcinnik leśny, 

gruszyczka jednostronna, śmiałek pogięty, widłoząb mietlisty, pszeniec pospolity. Podstawę 

drzewostanu stanowi sosna. Domieszki stanowi dąb, buk, modrzew, brzoza, jodła, lipa drobnolistna. 

Podszyt stanowią: jałowiec, jarząb, leszczyna, kruszyna, trzmielina. 

 Bór świeży (Bśw) zajmuje siedliska słabo uwilgotnione. Przeważnie obejmuje gleby 

bielicowe i bielicowo – rdzawe. Odznaczają się silnie kwaśną próchnicą (pH 3,5-4). Siedliska te 

występują bez wyraźnego wpływu wody gruntowej oraz z wodą gruntową lub śladami oglejenia 

gruntowego na głębokości 1,5-2,0m. Runo najczęściej mszyste. W starszych widnych drzewostanach 

towarzyszą im krzewinki: wrzos pospolity, borówka czarna, borówka brusznica, kępowe trawy 

(kostrzewa owcza) oraz śmiałek pogięty, porosty krzaczkowate (chrobotki). Występuje gajnik lśniący, 
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pszeniec zwyczajny, widłoząb falisty, pomocnik baldaszkowi, izgrzyca przyziemna, widłak goździsty, 

kosmatka owłosiona. Gatunkiem głównych drzew jest sosna, jako domieszka występuje brzoza. W 

podszycie występuje jałowiec i jarząb, dąb bezszypułkowy. Występują różnorodne mrowiska. 

 Ols (Ol) występuje na obrzeżach doliny rzecznej. Zajmuje siedliska bagienne z bardzo płytką 

wodą gruntową. Gdy podtopienie ma charakter stały drzewostan grupuje się w kępy, przy których 

gromadzi się roślinność leśna (paprocie, konwalijka, szczawik, tojeść, mchy) a zagłębienia zajmuje 

roślinność bagienna charakterystyczna dla obrzeży otwartych wód stojących lub wolno płynących oraz 

bagiennych łąk. (tj. gatunki szuwarowe, wysokie turzyce, kosaciec żółty, kmieć błotna). Siedlisko to 

tworzy się na torfowiskach niskich. Gatunkiem podstawowym drzew jest olsza czarna. Jako 

domieszka może wystąpić jesion, brzoza omszona. W podszycie częste są: czeremcha, jarząb, bez 

czarny, porzeczka czarna, kruszyna, leszczyna. 

 

 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, należące do Nadleśnictwa Jędrzejów, w większym 

kompleksie występują na zachód od Motkowic. Przeważają w nich siedliska LMśw, Lśw, BMśw, Ol, 

LMw. W kompleksie tym dominującymi gatunkami drzew są: dąb (50-88 lat), sosna (2-45 lat), 

modrzew (8-11 lat), brzoza (52-72 lata), olsza (42-56 lat). W okolicach Bełku kompleks lasów 

państwowych tworzą głównie sosnowe Bśw, z drzewostanem w wieku 25-75 lat; a w okolicach 

Opatkowic Murowanych lasy zaliczane są do LMśw i Lśw z dominującym dębem (57-107 lat) i sosną 

(32-86 lat). 

 Lasy prywatne są rozdrobnione. Na północ od Borszowic tworzą kompleksy BMśw, Bśw, Ol, 

z przeważającymi gatunkami tj. sosna (11- 77 lat), dąb ( 22 lata), olsza (25-62 lata), akacja (17 lat), 

brzoza (10 lat). Na zachód od Motkowic dominującym siedliskiem jest LMśw z dębem (45-71 lat), 

grabem (45-76 lat), sosną (2-45 lat), brzozą (5-18 lat). W okolicach kolei LHS, na północ od Wygody 

oraz na wschód od Imielna występują siedliska Bśw, Ol, BMśw z dominacją sosny (9-57 lat), olszy 

(40 lat). Na południe od Imielnicy lasy prywatne występują w kompleksie Lśw z dębem (12-83 lata), 

brzozy (12 lat), sosny (9-40 lat). 

 

 Szata roślinna doliny rzeki Nidy , zdominowana jest przez roślinność wodną, torfowiskową i 

bagienno-szuwarową, z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków. Większość torfowisk to 

torfowiska niskie i przejściowe. Spotyka się je w bezodpływowych zagłębieniach terenu, ustawicznie 

zalewanych wodami roztopowymi i opadowymi. Gatunkami charakterystycznymi są m.in.: sesleria 

błotna, turzyce, żurawina błotna, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, mchy torfowce, nostrzyk 

ząbkowany. Na omawianym terenie zbiorowiska torfowiskowe występują np. w okolicach Motkowic. 

Roślinność wodna i bagienna występuje głównie w Dolinie Nidy i jej dopływów, starorzeczach i 

rowach melioracyjnych. Wykształciła się ona w postaci dwóch zespołów – biernie unoszące się na 

powierzchni wód stojących i wolno płynących zbiorowiska rzęsy oraz zespoły roślinności 

zakorzenionej w dnie. Najbardziej interesujące gatunki to grążel żółty i grzybienie białe. Odznaczają 
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się one bardzo dużymi walorami estetycznymi i często nazywane są „liliami wodnymi”. Ich 

najpiękniejsze zbiorowiska, w granicach gminy Imielno, spotkać można w okolicach Motkowic. 

 Roślinność bagienno-szuwarowa występuje przy brzegach rzek, na podmokłych łąkach i na 

zarastających stawach rybnych. Gatunkami charakterystycznymi dla tych zbiorowisk są m.in: trzcina 

pospolita, pałka szerokolistna, oczeret jeziorny i manna mielec. 

 

 W granicach gminy Imielno, siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, występują 

głównie w granicach obszarów Natura 2000. W granicach gminy, Plany Zadań Ochronnych, 

wytypował: 

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphenion, 

Potamion. Siedlisko obejmuje naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte 

fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami (Potamion i 

częściowo Nymphaeion), makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (część 

Nymphaeion), a także prymitywnymi skupieniami drobnych pływających po powierzchni wody 

(Lemnetea). 

- 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis). 

Siedlisko, obejmuje odcinki naturalnych i seminaturalnych rzek i potoków. Są to ekosystemy 

fluwialne na stanowiskach nizinnych i podgórskich. W nurcie wyraźnie zaznaczony jest przepływ. 

W materiale dennym występują frakcje gruboziarniste. Siedlisko to porośnięte jest głównie 

roślinami zakorzenionymi w dnie o pędach zanurzonych, niekiedy z liśćmi pływającymi po 

powierzchni. Są to przede wszystkim gatunki rodzaju Batrachium (włosienniczki) oraz kilka 

innych gatunków charakterystycznych dla związku Ranunculion fluitantis. Roślinom tym 

towarzyszą często mszaki, przede wszystkim zdrojek pospolity Fontinalis antypyretica, a na 

kamieniach wytwarzają się często plechy krasnorostu z rodzaju Hildenbrandia. 

- 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. Są 

to zbiorowiska roślin jednorocznych na mulistych, okresowo odsłanianych brzegach wód, to 

wybitnie pionierska roślinność rozwijająca się zwykle u schyłku lata, przy niskich stanach wód. 

Fitocenozy te są często krótkotrwałe – utrzymują się przez jeden lub dwa sezony, a główną rolę w 

ich budowie odgrywają terofity. 

- 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis). Obejmują ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze 

stepowym. Zajmują zasobne w węglan wapnia stoki w dolinach dużych rzek lub wychodnie skał 

wapiennych. Występują zwykle na stokach pagórków, wąwozów, stromych zboczach w dolinach 

rzecznych, utrwalonych piarżyskach u podnóża skał wapiennych, a także na półkach i ścianach 

skalnych, a nawet na eksponowanych ku południowi sztucznych stokach nasypów, wykopów czy 

hałd. Murawy kserotermiczne rozwijają się na płytkich pararędzinach, rędzinach i lessach oraz na 

czarnoziemach, na suchym podłożu o odczynie zasadowym lub obojętnym bogatym w węglan 
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wapnia. Występują w miejscach o dużym nasłonecznieniu, przy ekspozycji południowej przy 

wysokich temperaturach powietrza i gleby. Są to zbiorowiska mające postać barwnych muraw, o 

bogatej i zróżnicowanej florze, często z udziałem gatunków reliktowych oraz rzadkich. Często 

wystepują w nich: sierpik różnolistny, żmijowiec czerwony, przełącznik zwodny, szczodrzeniec 

zmienny, storczyk samiczy, storczyk drobnokwiatowy, storczyk purpurowy, kostrzewa 

makutrzańska, turzyca delikatna, jaskier, bylica pontyjska, szafirek miękkolistny, pszonacznik 

wschodni, szczodrzeniec zmienny, groszek szerokolistny, groszek panoński, szyplin jedwabisty, 

dziurawiec wytworny, przytulia stepowa, dziewięćsił popłocholistny, dwulistnik muszy, len 

włochaty, starzec wielkolistny, kosaciec bezlistny, ostnica Jana, turzyca blada. 

- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium). Ziołorośla nadrzeczne tworzą charakterystyczne zbiorowiska welonowe, czyli wąskie 

okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi szuwarami a zaroślami wiklinowymi oraz łęgami 

wierzbowymi w dolinach rzecznych. W ich skład wchodzą często: kielisznik zaroślowy, kanianka 

pospolita, przytulia czepna, rdestówka zaroślowa, pokrzywa zwyczajna. 

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Ich 

fitosocjologicznym identyfikatorem jest łąka owsicowa (rajgrasowa). Siedlisko rozwinęło się 

wtórnie na żyznych glebach o umiarkowanej wilgotności i obejmuje bujne, wielokośne, dobrze 

nawożone łąki, w których dominuje rajgras wyniosły oraz występują szlachetne miękkolistne 

trawy darniowe, a także rośliny motylkowe.  

- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea). Siedlisko o charakterze kwaśnych młak powstałe w miejscach silnie przepojonych 

stagnującą wodą, na lokalnych wypłaszczeniach lub w miejscach słabo nachylonych, w dolinach 

potoków. Kwaśne młaki najczęściej porośnięte są przez zbiorowisko Carici canescentis-

Agrostietum caninae, w którym dominują: turzyca gwiazdkowata, turzyca pospolita, mietlica psia, 

wełnianka wąskolistna, a warstwę mchów tworzą przede wszystkim torfowce z przewagą: 

torfowca kończystego i torfowca wąskolistnego oraz płonniki. W nieco żyźniejszych płatach 

wzrasta udział gatunków łąkowych. 

- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, torfowisk, mechowisk. Są to 

torfowiska typu niskiego o mezotroficznym charakterze i odczynie neutralno-zasadowym, do 

lekko kwaśnego. Torfowiska zasadowe wykształcają się najczęściej w strefie brzeżnej dolin 

rzecznych i zasilane są przez ruchliwe wody podziemne przenikające z warstw wodonośnych z 

przylegających obszarów wysoczyznowych. Występują zazwyczaj w miejscu wysięku wód 

podziemnych o znacznej zawartości jonów zasadowych, głównie jonów wapnia. Są porośnięte 

przez zbiorowiska mszysto–turzycowe (mechowiska) i mają postać młak, torfowisk 

źródliskowych lub przepływowych. Bardzo ważną rolę pełnią liczne gatunki mchów brunatnych. 

Są to siedliska dobrze uwodnione, a poziom wód gruntowych oscyluje zazwyczaj w pobliżu 

poziomu gruntu i jest względnie stabilny. 
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- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 

Siedlisko obejmuje wielowarstwowe i wielogatunkowe lasy występujące na świeżych i 

przeważnie żyznych siedliskach niemal w całej Polsce. Budowane jest przede wszystkim przez 

dąb szypułkowy Quercus robur, grab zwyczajny Carpinus betulus i lipę drobnolistną Tilia 

cordata. 

- *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe. Ten typ siedliska przyrodniczego 

obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe, wierzby białej i kruchej oraz 

topoli białej i czarnej. 

 

2.8. Zwierzęta 

 W granicach gminy Imielno, najbogatszy w gatunki zwierząt jest region doliny rzeki Nidy. W 

dolinie Nidy stwierdzono występowanie 4 gatunków widelnic uznanych w „Polskiej czerwonej 

księdze zwierząt” za gatunki wymierające oraz jeden gatunek jętki wymieniony w „Polskiej czerwonej 

liście zwierząt ginących i zagrożonych”. Spośród chronionych gatunków występuje tutaj ważka — 

trzepla zielona. Na obszarach porośniętych przez roślinność łąkową i szuwarową można spotkać 

szereg rzadkich gatunków motyli: modraszki, czerwończyka dukacika, pazia królowej i inne. 

Pozostałe owady związane ze środowiskiem wodnym i podmokłym nie zostały do tej pory dokładnie 

przebadane. 

 Zróżnicowanie szybkości nurtu Nidy na różnych jej odcinkach stwarza dużą różnorodność 

siedlisk dla mięczaków i ryb. W Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie 

aż 19 gatunków mięczaków, wpisanych na „Polską czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych" 

(6 gatunków ślimaków i 13 małży). Dwa gatunki małży (skójka gruboskorupkowa i szczeżuja 

spłaszczona) zostały także wpisane na „Światową czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych" 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. 

 W trakcie badań ryb Nidy i jej dopływów stwierdzono występowanie na Ponidziu minoga 

strumieniowego (gatunek ten znajduje się na Polskiej Czerwonej Liście jako narażony na wyginięcie, 

w Polsce jest chroniony) oraz 38 gatunków ryb. Najciekawsze z nich to: koza, piskorz, śliz, głowacz 

białopłetwy, różanka, piekielnica i strzebla potokowa — wszystkie chronione oraz podlegający 

częściowej ochronie boleń. Nida jest także rzeką cenioną przez wędkarzy, często określa się ją jako 

jedną z „najrybniejszych” rzek w Polsce. 

 Z 18 krajowych gatunków płazów spotkać tutaj można aż 12. Ich występowanie związane jest 

przede wszystkim z obszarami podmokłymi, gdzie płazy znajdują doskonałe warunki do rozrodu. 

Oprócz często spotykanych na terenie naszego kraju gatunków można tutaj także zaobserwować 

rzadkie taksony: traszki (grzebieniastą i zwyczajną), rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, huczka 

ziemnego (grzebiuszkę ziemną). Spośród 9 gatunków gadów stwierdzonych w Polsce, na Ponidziu 



 40 

występuje 5. Są to najpospolitsze krajowe jaszczurki i węże — jaszczurka zwinka i żyworódka, 

padalec zwyczajny, zaskroniec i żmija zygzakowata. 

 Najbardziej liczną i interesującą grupą zwierząt na tym obszarze są ptaki. Na Ponidziu spotkać 

można ok. 177 gatunków, z czego 143 przystępuje tutaj do lęgów (ok. 1/3 wszystkich gatunków 

ptaków występujących w Polsce). Spośród stwierdzonych ptaków aż 20 gatunków zostało 

wymienionych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. O tak wysokim bogactwie ptaków przesądza 

wyjątkowo duże zróżnicowanie tutejszych siedlisk. Ich główną ostoją jest dolina Nidy. 

 Najbardziej wartościową pod względem ornitologicznym częścią Ponidzia jest śródlądowa 

delta Nidy. Jest to obszar kilkunastu kilometrów kwadratowych pokryty rozległymi bagnami, 

podmokłymi łąkami i rozlewiskami. Występuje tutaj ok. 150 gatunków ptaków. Spośród wszystkich 

na plan pierwszy wysuwają się gatunki o specjalnym statusie ochronnym, polegającym na 

wyznaczaniu stref ochronnych wokół ich miejsca gniazdowania i regularnego przebywania: bocian 

czarny, orlik krzykliwy i bielik. Równie interesujące są: derkacz (wpisany na „Światową czerwoną 

listę zwierząt ginących i zagrożonych” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), błotniak łąkowy, 

kureczka, kropiatka i zielonka, bąk (4 gatunki wymienione w „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”), a 

ponadto: batalion, czapla siwa, żuraw, rybołów, perkoz, sowa błotna, kszyk i in. Spotkamy też takie 

gatunki jak: czapla biała, czapla siwa, cyraneczka, cyranka, płaskonos, hełmiatka, nurogęś, kropiatka, 

sieweczka rzeczna, czajka, batalion, rycyk, kulik wielki, krwawodziób, łęczak, brodziec piskliwy, 

mewa czarnogłowa, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, żołna, dzięcioł 

białoszyi. 

 Obszar ten stanowi także ważnym miejsce odpoczynku i żerowania ptactwa na szlaku 

migracyjnym prowadzącym z Polski na południe. 

 Z najcenniejszych gatunków ssaków warto wymienić wydrę (gatunek wymieniony w „Polskiej 

czerwonej księdze zwierząt”), rzęsorka rzeczka, ryjówkę aksamitną, nornika, piżmaka, chomika 

europejskiego, borsuki, lisy, nietoperze (w tym mopek), gronostaje, łosie. 

 Na szczególną uwagę zasługuje naturalne osiedlenie się bobra – gatunku chronionego i 

zagrożonego w Polsce wyginięciem (został on wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt"). 

Przyszedł on na teren Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego z innych miejsc, gdzie został 

sztucznie reintrodukowany.  

 Uboższa jest fauna związana z terenami leśnymi. Nielicznie występują tu sarny, dziki, lisy. 

Jaskinie gipsowe, położone poza obszarem opracowania, zamieszkiwane są przez nietoperze: karlika 

malutkiego, borowca wielkiego, mroczka późnego, nocka Brandta i rudego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

2.9. Warunki klimatyczne 

a) ogólne zagadnienia klimatyczne 

 Obszar gminy Imielno, zgodnie z regionalizacją wykonaną przez Okołowicza i Martyn, 

znajduje się w Regionie klimatycznym Śląsko – Małopolskim, w Podregionie Niecki Nidziańskiej. 

Natomiast zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną według Gumińskiego R., opisywany obszar 

leży w granicach Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. 

 Na kształtowanie się klimatu okolic Imielna decydujący wpływ wywiera położenie w 

umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy. Takie usytuowanie określa najwyższe 

położenie słońca, długość dnia i nocy, a w rezultacie bilans promieniowania słonecznego. Dla tego 

regionu charakterystyczna jest równoleżnikowa cyrkulacja mas powietrza. Dominuje wpływ powietrza 

polarno-morskiego z zachodu, a w znacznie mniejszym stopniu powietrza polarno-kontynentalnego ze 

wschodu. 

 Ważny wpływ na warunki termiczne każdego obszaru wywiera usłonecznienie, czyli ilość 

godzin ze słońcem w ciągu dnia. Pod tym względem dla analizowanej gminy najbardziej 

uprzywilejowany jest okres od maja do września. Roczne maksimum przypada na czerwiec i lipiec 

osiągając 7,3 godziny ze słońcem w dzień. Średnia wartość tego wskaźnika dla okresu rocznego 

wynosi 4,4 godziny. Liczba dni pogodnych średnio wynosi 62 dni. Liczba dni pochmurnych w 

Regionie wynosi ok. 118 – 122 dni. 

Temperatura powietrza należy do wyraźnie odczuwalnych elementów klimatu. Średnia roczna 

temperatura powietrza przekracza 7,6°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 

17,9°C, zaś najzimniejszym grudzień -1,9°C i styczeń-1,8°C. 

Wszystkie dni, w których zanotowano temperaturę wyższą lub równą 25°C, są określane w 

meteorologii jako gorące. W skali roku liczba takich dni waha się od 34 do 40. 

Ta część roku, w której może rozwijać się roślinność ze względu na dostateczną ilość ciepła 

nazywamy okresem wegetacyjnym. Jest to szczególnie ważny wskaźnik, ponieważ warunkuje on 

terminy podstawowych prac polowych. Zakłada się, że procesy życiowe mogą zachodzić przy 

średnich dobowych temperaturach wyższych lub równych 5°C. Dla badanego obszaru wegetacja roślin 

rozpoczyna się na przełomie marca lub kwietnia, a ustaje z końcem października. Przeciętny czas 

trwania tego okresu wynosi około 212 dni na rok. 

 Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Podregionie Niecki Nidziańskiej wynosi 

zaledwie 560 mm. W przebiegu rocznym opadów zdecydowanie przeważają opady półrocza letniego 

(V-X). Stanowią one 60-63% sumy rocznej, wzrastając do 67% w środkowej i wschodniej części 

Niecki Nidziańskiej. Maksimum opadów przypada w regionach na lipiec, minimum obserwowane jest 

w lutym. 

 Rozkład i kierunki wiatrów na obszarze gminy w ciągu roku modelowane są ogólną cyrkulacją 

powietrza atmosferycznego a także ukształtowaniem terenu. Wykazują one wyraźnie przewagę wiatrów 

zachodnich (20%), znaczny jest udział wiatrów NW (16%) i SW (9,5%). Ilość dni z ciszą notowana jest na 

poziomie w 25 % w skali roku. 
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 Zgodnie z aktualnymi danymi meteorologicznymi, dostępnymi w portalu Bank Danych o 

Lasach, na terenie gminy Imielno, notuje się: 

- średnia roczna temperatura powietrza: 8,0°C, 

- średnia temperatura okresu wegetacyjnego: 16°C, 

- wielkość opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym 200 mm, 

- wielkość opadu atmosferycznego w ciągu roku: 650 mm, 

- długość okresu wegetacyjnego: 240 dni, 

- długość okresu bezprzymrozkowego: 200 dni, 

- długość okresu bezprzymrozkowego na wysokości 0m: 190 dni. 

 

b) warunki topoklimatyczne 

 Położenie fizyczno – geograficzne oraz zróżnicowane warunki fizjograficzne powodują pewne 

lokalne zróżnicowania klimatu. Na tej podstawie wyróżniono i scharakteryzowano jednostki 

topoklimatyczne:  

 Topoklimat zboczy o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej, południowo – 

wschodniej, zachodniej i wschodniej o bardzo dobrych warunkach klimatycznych. Tereny te 

charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solamymi i termicznymi, dobrym przewietrzaniem, 

małą częstotliwością występowania mgieł oraz krótszym okresem zalegania pokrywy śnieżnej. 

Opisane tereny wyróżniają się najbardziej korzystnymi warunkami topoklimatycznymi dla zabudowy 

mieszkaniowej, sadownictwa i warzywnictwa. 

 Topoklimat właściwy obszarom płaskim o przeciętnych warunkach topoklimatycznych. 

Charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami solamymi, dobrymi warunkami termicznymi i 

wilgotnościowymi, bardzo dobrym przewietrzaniem oraz małą częstotliwością występowania mgieł. 

Tereny te wyróżniają się korzystnymi warunkami do zabudowy mieszkaniowej oraz jednocześnie 

wskazane są dla upraw roślin wszystkich odmian. 

 Topoklimat właściwy obszarom położonym na zboczach o ekspozycji północnej o mało 

korzystnych warunkach klimatycznych. Zajmują obszary położone na północnych skłonach wzgórz. 

Charakteryzują się najsłabszymi warunkami solamymi, szczególnie jesienią i zimą, przeciętnymi 

warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, dobrymi warunkami wietrznymi oraz dłuższym 

zaleganiem pokrywy śnieżnej. Tereny te nie są wskazane do zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej 

oraz dla upraw wymagających znacznego nasłonecznienia. 

 Topoklimat dolin rzecznych głównych oraz bocznych o niekorzystnych warunkach 

topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się gorszymi warunkami solamymi, niekorzystnymi 

warunkami termicznymi, wilgotnościowymi, dużą częstotliwością występowania mgieł, słabą 

wentylacją i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Opisane tereny są 

niewskazane do lokalizacji wszelkiej zabudowy. Obszary dolinne charakteryzują się występowania 

niekorzystnego zjawiska inwersji termicznej, co jest następstwem wychłodzenia się podłoża na skutek 

wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu dnia przez grunt. Powietrze chłodne znajduje się w 
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warstwie przygruntowej, na skutek niewielkich spadków oraz zapór utrudniających jego spływ zalegać 

może stosunkowo długo w ich obrębie, nawet do godzin przedpołudniowych. 

 Topoklimat właściwy obszarom zalesionym charakteryzuje się osłabieniem promieniowania 

słonecznego, dużą zacisznością, wyrównanym profilem termicznym, podwyższoną wilgotnością 

względną powietrza oraz korzystnym dla zdrowia człowieka bakteriostatycznym działaniem olejków 

eterycznych. Lasy występujące na siedliskach świeżych są najbardziej wskazane do wykorzystania 

rekreacyjnego. Ze względu na małe powierzchnie terenów zalesionych, nie odgrywa on istotnej roli w 

granicach gminy Imielno. 

 

c) stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

 Powietrze jest nie tylko niezbędnym do życia zasobnikiem tlenu, ale również ma decydujący 

wpływ na zdrowie człowieka. Wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych 

w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę, glebę, wodę lub 

spowodować inne szkody w środowisku określane jest jako zanieczyszczenie powietrza. Liczba 

rodzajów zanieczyszczeń, jaka może występować w powietrzu, jest niezmiernie duża. Ze względu na 

ich ilość wyodrębniono grupę zanieczyszczeń nazywanych charakterystycznymi zanieczyszczeniami 

powietrza. Są to: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla. Największym 

antropogenicznym źródłem emisji różnych substancji jest proces spalania paliw do celów 

technologicznych i grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Na terenie gminy Imielno, nie występują obiekty mogące stanowić istotne źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Główne zagrożenie stanowi emisja niska, której źródłem są 

gospodarstwa domowe opalane węglem, najczęściej niskiej jakości z dużą zawartością siarki i 

substancji lotnych (emisja SO2, NO2, CO2, pyłów) oraz spalanie w piecach domowych odpadów 

(spalanie tworzyw sztucznych powoduje przedostawanie się dużych ilości zanieczyszczeń do 

otoczenia np. dioksyny, furany, fosgen itp.). 

Niewielki udział w zanieczyszczeniu powietrza mają środki transportu. Ruch pojazdów na 

terenie gminy jest umiarkowany. Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia 

jak: tlenek i dwutlenek węgla, związki azotu, substancje ropopochodne, metale ciężkie, węglowodory i 

inne (np. detergenty, resztki startych opon, nawierzchni dróg oraz sól stosowana w okresie zimowym). 

 Na stan czystości powietrza na terenie gminy wpływ mają ponadregionalne zanieczyszczenia 

gazowe i pyłowe przemieszczające się zgodnie z przeważającymi kierunkami wiatrów (zachodnie i 

północno-zachodnie) z dużych ośrodków przemysłowych Górnego Śląska, Bełchatowa i Krakowa. 

 

 Na terenie gminy Imielno nie ma stanowisk pomiarowych monitoringu jakości powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodząca z obszaru powiatu jędrzejowskiego, na podstawie 

sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiła w 2016 r. około 5,7 % ogólnej emisji 

pyłów w województwie świętokrzyskim. Wielkość emisji zanieczyszczeń z terenu powiatu 

przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w roku 2016 na terenie powiatu 

jędrzejowskiego (źródło: „Stan środowiska w woj. świętokrzyskim. Raport 2017”) 

 

Zanieczyszczenie Emisja [Mg/rok] % ogólnej emisji w woj. 
świętokrzyskim 

pył ogółem 107 5,7 

dwutlenek siarki SO2 430 2,9 

tlenki azotu NOx 1 019 4,7 

tlenek węgla CO 3 303 7,9 

dwutlenek węgla CO2 1 069 874 7,7 

gazy ogółem (bez CO2) 4 813 6,0 

 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza dokonuje 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przynajmniej co 5 lat,. Oceny dokonuje się w 

poszczególnych strefach. W województwie świętokrzyskim wyróżniono dwie strefy: miasto Kielce 

(kod: PL2601) i strefę świętokrzyską (kod PL2602). 

Obecna „Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem 

zanieczyszczenia:SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i 

B(a)P” wykonana w roku 2014, obejmuje lata 2009 – 2013 i opiera się na kryteriach i zapisach 

zawartych w prawie polskim, zgodnych z Dyrektywami: 2004/107/WE oraz 2008/50/WE lub, w 

przypadku istnienia różnic, z wymogami określonymi bezpośrednio w tych dyrektywach. 

 

 Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

zdrowia, przedstawia się następująco: 

- dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen – klasa 1; 

- pył zawieszony (PM10), pył zawieszony (PM2,5) – klasa 3b; 

- zawarte w pyle PM10: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) – klasa 1; 

- Benzo(a)Piren (BaP)w pyle PM10 – klasa 3b; 

- Ozon (O3) – klasa 3b. 

 Wyniki w klasie 1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń mieszczące się poniżej 

dolnego progu oszacowania – wartości prawidłowe, wyniki w klasie 3b wskazują na występowanie 

stężeń zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania i równocześnie powyżej poziomu 

dopuszczalnego/docelowego. 

 Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

roślin, przedstawia się następująco: dwutlenek siarki (SO2) – klasa R1. tlenki azotu (NOx) – klasa R1, 

ozon (O3) – klasa R3b. 

 Wyniki w klasie R1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń poniżej dolnego progu 

oszacowania – wartości prawidłowe. Wyniki w klasie R3b wskazują na występowanie stężeń 

zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania i równocześnie powyżej poziomu 

dopuszczalnego. 
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 Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport za rok 

2018”, obszar gminy Imielno (strefa świętokrzyska PL2602) zakwalifikowano: 

1. Ocena wykonana ze względu na ochronę zdrowia ludzi: 

- SO2, NO2, CO; C6H6, O3, PM2,5 – klasa A. 

- zawarte w pyle PM10: Pb, As, Cd, Ni  – klasa A. 

- PM10, – klasa C. 

- zawarte w pyle PM10: benzo(a)piren, – klasa C. 

- dla kryterium celu długoterminowego O3 – klasa D2. 

2. Ocena wykonana ze względu na ochronę roślin: 

- SO2 , NOx, O3 – klasa A. 

- dla kryterium poziomu celu długoterminowego O3 – klasa D2. 

 
 Przedstawione klasy oznaczają: 

- klasa A (D1) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych; 

- klasa C (D2) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

 

d) zagrożenie hałasem 

 W granicach gminy Imielno nie ma większych zakładów przemysłowych, stanowiących 

istotne źródło hałasu. Występuje jednak zagrożenie hałasem pochodzącym od komunikacji 

samochodowej oraz obserwuje się wzrost hałasu wzdłuż linii elektroenergetycznych. 

 
Stopień narażenia ludności na hałas komunikacyjny jest wprost proporcjonalny do narastającej 

liczby pojazdów. Na pogorszenie klimatu akustycznego, obok wzrostu natężenia ruchu, mają wpływ 

także korki uliczne. Obok natężenia i płynności ruchu, o poziomie ruchu komunikacyjnego decydują 

także inne czynniki, tj. procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość 

strumienia pojazdów, położenie drogi, rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który 

przebiega trasa komunikacyjna oraz rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. 

 Ruch samochodowy wzdłuż głównych tras komunikacyjnych jest źródłem hałasu w obrębie 

zabudowy mieszkaniowej. Najbardziej uciążliwymi trasami w granicach opracowania są drogi: 

krajowa Nr 78, wojewódzka Nr 768 i drogi powiatowe. 

 Zgodnie z opracowaną w 2017 r., „Aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”, 
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zagrożenie hałasem od drogi wojewódzkiej Nr 768 jest znikome, bowiem na całym jej przebiegu, 

liczba osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wynosi 13 osób. 

 Zgodnie z opracowaną w 2019 „Aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”, w 

granicach gminy Imielno nie były prowadzone pomiary natężenia hałasu od drogi krajowej Nr 78. 

Najbliższy badany odcinek drogi 78: Nagłowice – Prząsław, znajduje się na zachód od Jędrzejowa. 

 Ogólnie, obniżanie hałasu komunikacyjnego można osiągnąć poprzez: budowę obwodnic, 

odnowę nawierzchni drogowych, obiektów mostowych, remonty i modernizacje odcinków dróg, 

budowę ekranów akustycznych. 

 

 Hałas przemysłowy towarzyszy każdemu rodzajowi produkcji. Obniżenie hałasu 

przemysłowego można osiągnąć przez remonty i wyciszenia urządzeń technologicznych zakładów 

przemysłowych, wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i instalacji o obniżonej mocy akustycznej, 

ograniczanie transportu technologicznego, wyciszanie urządzeń klimatyzacyjno-chłodniczych poprzez 

obudowanie ich ściankami dźwiękochłonnymi. 

 Wpływ na klimat akustyczny na obszarze opracowania ma również hałas pochodzący z linii 

wysokiego napięcia (400 kV w pólnocnej cz) średniego napięcia i stacji elektroenergetycznych. 

Poziom hałasu od urządzeń elektroenergetycznych wzrasta wraz z podnoszeniem się wilotności 

powietrza. Podstawowym źródłem hałasu na stacjach elektroenergetycznych są sprężarki stosowane 

do napędu łączników oraz transformatory i wentylatory chłodzące te urządzenia. Istotnym źródłem 

krótkotrwałego hałasu są wyłączniki powietrzne w momencie zadziałania. 

 Na terenie opracowania należy stosować wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określone 

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

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 112), zawarte w poniższych tabelach 2 i 3. 
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Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki 

mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do 

jednej doby 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 

1 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży2) 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3) 

68 60 55 45 

 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i 

przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, 

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 

odniesieniu do jednej doby. 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych 

Linie 
elektroenergetyczne 

Lp. Rodzaj terenu LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesieni
a równy 

16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesieni
a równy 8 
godzinom 

1 

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej 
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży1) 

55 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i 
zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe  
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

60 50 50 45 

 
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

2.10. Warunki wodne 

a) wody powierzchniowe 

 Obszar całej gminy Imielno, pod względem hydrograficznym, położony jest w dorzeczu Nidy 

– lewobrzeżnego dopływu Wisły. Nida przepływa we wschodniej część gminy i jej nurt, wraz z 

prawobrzeżnymi dopływami, odwadnia teren gminy. 

 Wzdłuż północnej granicy gminy przepływa rzeka Brzeźnica, będąca prawym dopływem 

Nidy, zaczynająca swój bieg w okolicach Jędrzejowa, a kończąca bieg w Borszowicach. Kolejny 

prawy dopływ Nidy uchodzi do niej na północ od Sobowic. Ciek ten jest bezimienny. Powstał z 

połączenia trzech niewielkich strumieni, o źródłach w okolicach Jakubowa, Dalechowa i Kamieńca, 

łączących się w łączy w jeden przebieg, w okolicach Stawów. Kolejnym prawym dopływem jest rzeka 

Kruczka (zwana też rzeka Mierzawką), zaczynająca bieg w okolicach Opatkowic Murowanych, a 

kończąca bieg w Kwaskowie w sołectwie Bełk. 
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 Teren w granicach części doliny rzeki Nidy objęty jest melioracjami, w postaci rowów 

odwadniających, obejmujących swoim oddziaływaniem tereny łąk w sołectwie Borszowice, w 

północnej części sołectwa Motkowice oraz w południowej części sołectwa Bełk. 

 Grunty orne objęte są siecią melioracji rolniczych, w postaci drenów melioracyjnych, 

wykonanymi w granicach części sołectw Jakubów i Wygoda. 

 

 Długość Nidy łącznie z Białą Nidą wynosi 151 km, a powierzchnia dorzecza 3 862 km2. Nida 

główny bieg zaczyna od połączenia Białej Nidy i Czarnej Nidy w miejscowości Żerniki. Jest to 

typowa rzeka nizinna o bardzo niskim spadku. Ma szeroką terasę zalewową pokrytą łąkami. 

W najwęższym miejscu koryto Nidy ma szerokość 6,0 m; w najszerszym punkcie w okolicach 

Motkowic – 79,0 m. Głębokość rzeki waha się od 0,4 do 2,6 m. Jest to jedna z najcieplejszych 

polskich rzek. Temperatura wody w lecie dochodzi do 27°C. 

 Biała Nida, stanowiąca źródłowy odcinek Nidy, ma długość 52,4 km a jej zlewnia ma 

powierzchnię 1029,4 km2. Czarna Nida ma długość 63,8 km a jej zlewnia ma powierzchnię 

1224,1 km2. Nida do połączenia Białej i Czarnej Nidy ma długość 98,8 km i zlewnię równą 3865 km2. 

Rzeka Nida jest typową rzeką nizinną, płynącą na piaszczystym podłożu po szerokiej terasie 

zalewowej pokrytej łąkami. Najbardziej charakterystyczną cechą Białej i Czarnej Nidy oraz Nidy jest 

ich naturalny układ hydrologiczny, a najważniejszym elementem jest meandrowanie rzeki z licznymi 

zakolami i starorzeczami. 

 

 Nida, zgodnie z danymi publikowanymi w „Stanie środowiska w woj. świętokrzyskim. Raport 

2017” prowadzi wody o następującym stanie/potencjale ekologicznym: 

 Nida – JCWP Nida od Czarnej Nidy do Cieku od Korytnicy jest silnie zmienioną JCWP, o 

typie cieku 10 (średnia rzeka wyżynna – zachodnia), badana była w ppk Nida-Mokrsko (90,0 km 

biegu rzeki) w roku 2013 w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu 

wód na obszarach chronionych Natura 2000. Potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako 

umiarkowany (III klasa) na podstawie III klasy fitobentosu (2013). Natomiast makrobezkręgowce 

bentosowe (2013) oceniono w klasie I, a makrofity (2013) i ichtiofauna (2011) uzyskały klasę II. Na 

podstawie terenowych obserwacji warunków hydrologicznych i morfologicznych nadano II klasę 

elementom hydromorfologicznym. Wskaźniki fizykochemiczne nie przekraczały wartości granicznych 

stężeń dla klasy II. Stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczoną 

wartość średniorocznego stężenia sumy wskaźników z grupy WWA: benzo-(g,h,i)perylenu oraz 

indeno(1,2,3-cd)pirenu (2013). Wody ocenianej JCWP nie spełniały wymagań dla obszarów 

chronionych Natura 2000. Ogólny stan wód oceniono jako zły, ze względu na umiarkowany potencjał 

ekologiczny i stan chemiczny sklasyfikowany jako poniżej dobrego. Źródłem zanieczyszczeń JCWP 

jest m.in. oczyszczalnia ścieków w Sobkowie (poprzez JCWP Dopływ z Chomentowa). 
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 Nida – JCWP Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia. W JCWP, o typie cieku 10 (średnia 

rzeka wyżynna – zachodnia) zlokalizowane są 2 ppk: Nida-Wiślica (23,2 km biegu rzeki) i Nida-

Nowy Korczyn (6,1 km biegu rzeki). W latach 2010-2012 badano JCWP w punkcie Nida-Nowy 

Korczyn w roku 2011 w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i monitoringu wód na 

obszarach chronionych oraz corocznie pod kątem kontroli poziomu zanieczyszczeń substancjami 

priorytetowymi z grupy WWA. W roku 2013 badania realizowano w ramach monitoringu 

operacyjnego oraz monitoringu wód na obszarach chronionych (Natura 2000, eutrofizacja 

komunalna), natomiast w roku 2014 – monitoringu badawczego pod kątem weryfikacji rzeczywistego 

zagrożenia substancjami chemicznymi z grupy WWA. W roku 2015 nie prowadzono badań jednolitej 

w tym punkcie. W ppk Wiślica badania prowadzono corocznie w latach 2010-2015 pod kątem 

spełnienia wymagań dla wód powierzchniowych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia. W silnie zmienionej JCWP potencjał ekologiczny sklasyfikowano 

jako umiarkowany, o czym zadecydowała III klasa: fitobentosu (2013) oraz ichtiofauny (2011) i 

makrofitów (2011). Badane makrobezkręgowce bentosowe (2011) uzyskały klasę II. Na podstawie 

terenowych obserwacji warunków hydrologicznych i morfologicznych nadano II klasę elementom 

hydromorfologicznym. Nie odnotowano przekroczeń norm dla klasy II wśród elementów 

fizykochemicznych. Stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczoną 

wartość średniorocznego stężenia sumy wskaźników z grupy WWA: benzo- (g,h,i)perylenu oraz 

indeno(1,2,3-cd)pirenu (2014). Wody ocenianej JCWP spełniały dodatkowe wymagania dla wód 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, natomiast nie 

spełniały wymagań dla obszarów chronionych Natura 2000 oraz ze względu na zagrożenia wywołane 

eutrofizacją pochodzenia komunalnego. Ogólny stan wód tej JCWP oceniono jako zły, ze względu na 

umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny sklasyfikowany jako poniżej dobrego. Źródłem 

zanieczyszczeń JCWP są m.in.: 

– oczyszczalnia ścieków w Kijach, 

– oczyszczalnia ścieków w Pińczowie, 

– oczyszczalnia ścieków w Złotej, 

– oczyszczalnia ścieków w Jurkowie, 

– oczyszczalnia ścieków w Nowym Korczynie, 

– oczyszczalnia ścieków w Grotnikach Dużych. 

 

 
 Cele środowiskowe ochrony wód wyznacza „Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły”, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów, na posiedzeniu Rady Ministrów w 

dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011 Nr 49, poz. 549) oraz Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej. 

 Plan, dla dorzecza Wisły, wyznacza cele środowiskowe dla wód podziemnych, w których 

m.in. przewiduje: 
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- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

- wzrostu stężeń zanieczyszczeń powstałych w skutek działalności człowieka. 

 Plan, dla dorzecza Wisły, wyznacza cele środowiskowe dla wód powierzchniowych. 

Przewiduje m.in.: dla jednolitych części wód powierzchniowych obligatoryjny warunek 

niepogarszania ich stanu. Docelowo przewiduje się osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału 

ekologicznego. 

 

 Najnowszym dokumentem wyznaczającym cele środowiskowe dla wód, jest Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 28 listopada 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.), stanowiące 

aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wyznacza cele środowiskowe dla 

obszarów ochrony, w granicach których znajdują się teren gminy Imielno: 

− dla Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego wyznacza cel środowiskowy, polegający na 

zachowaniu cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny; zachowaniu 

różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej; zachowaniu 

naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowaniu siedlisk 

zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w 

szczególności torfowisk i solnisk śródlądowych [wymaga: zachow. lub odtworz. natur. elementów 

doliny Nidy z meandrami, starorzeczami, bagiennymi szuwarami i torfowiskami, zachow. 

zasilania i zabagniania wodami słonymi, zachow. procesów krasowych i erozji lessowej; 

− dla Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznacza cel środowiskowy, 

polegający na zapewnieniu naturalnych stanowisk roślinności halofitowej, zachowaniu 

naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych. 

− dla Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu cel środowiskowy to 

zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 

meandrów na wybranych ciekach; zachowaniu śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów 

podmokłych i oczek wodnych; 

− dla Miechowsko - Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznacza cel 

środowiskowy, polegający na zachowaniu i ochronie zbiorników wód powierzchniowych 

naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; zachowaniu 

śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych. 

− dla Natury 2000 „Dolina Nidy”  wyznacza cel środowiskowy, polegający na utrzymaniu lub 

odtworzeniu właściwego stanu ochrony dla gatunków ptaków: piskliwca, zimorodka, rożeńca, 

płaskonosa, cyraneczki, krzyżówki, cyranki, krakwy, gęsi białoczelnej, gęsi gęgawy, gęsi 

zbożowej, czapli, sowy błotnej, głowienki, czernicy, pogorzałki, bąka, gągoła, sieweczki rzecznej, 

rybitwy białowąsej, rybitwy białoskrzydłej, bociana białego, bociana czarnego, błotniak 
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stawowego, błotnika łąkowego, derkacza, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, czapli białej, 

łyski, kszyka, kokoszki, żurawia, bączka, mewy białogłowej, mewy małej, śmieszki, rycyka, 

podróżniczka, nurogęsi, kulika wielkiego, kormorana, bataliona, siewki złotej, perkoza 

dwuczubego, perkoza rdzawoszyjnego, zausznika, zielonki, kropiatki, wodnika, remiza, rybitwy 

białoczelnej, rybitwy rzecznej, perkozka, łęczaka, samotnika, krwawodzioba, czajki. Wymaga 

zachowania starorzeczy i utrzymania reżimu hydrologicznego rzeki oraz zachowania obecnej 

powierzchni i struktury roślinności wodnej na stawach rybnych. Niedopuszczanie do zmian 

stosunków wodnych na użytkach zielonych. Niedopuszczanie do przesuszenia lokalnych 

zabagnień i oczek wodnych; 

− dla Natury 2000 „Ostoja Sobkowsko – Korytnicka” wyznacza cel środowiskowy, polegający na 

utrzymaniu lub odtworzeniu właściwego stanu ochrony dla: gatunków ryb (kozy; piskorza); 

starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych; nizinnych i podgórskich rzek ze 

zbiorowiskami włosieniczków; zalewanych mulistych brzegów rzek; zmiennowilgotnych łąk 

trzęślicowych; łegów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych; wydry; kumaka 

nizinnego; trzepli zielonej; poczwarówki zwężonej; poczwarówki jajowatej; 

− dla Natury 2000 „Ostoja Nidziańska” wyznacza cel środowiskowy, polegający na utrzymaniu 

lub odtworzeniu właściwego stanu ochrony dla gat. ryb; śródlądowych słonych łąki, pastwisk i 

szuwarów; starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych; nizinnych i podgórskich 

rzek ze zbiorowiskami włosieniczników; zalewanych mulistych brzegów rzek; 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych; łąk selernicowych; torfowisk przejściowych i trzęsawisk; 

górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; łęgów 

wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych; łęgowych lasów dębowo-wiązowo-

jesionowych; staroduba łąkowego; lipiennika Loesela; bobra; wydry; kumaka niz.; traszki 

grzebieniastej; kozy, głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego; piskorza; różanki; kozy 

złotawej; zalotki; czerwończyka nieparka; czerwończyka fioletka; . modraszka nausitous; trzepli 

zielonej;skójki gruboskorupowej; poczwarówki zwężonej; poczwarówki jajowatej; 

niedopuszczenie do eutrofizacji ani do zmiany poziomu wód gruntowych; utrzymanie 

charakterystycznego zmiennego poziomu wód w ciągu roku na łąkach trzęślicowych; 

przywrócenie drożności ekologicznej rzeki; ograniczenie działań upraszczających geometrię 

koryta rzeki do punktowych zabiegów, wyłącznie w sytuacji zagrożenia dla terenów 

zabudowanych. 

 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w granicy gminy Imielno, nie 

wyznacza do realizacji inwestycji technicznych. 
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b) retencja wodna 

Na obszarze gminy Imielno nie występują większe zbiorniki retencyjne. Funkcję retencyjną 

spełniają stawy rybne oraz starorzecza Nidy.  

Podmokłe, zastoiskowe, rejony dolin rzecznych, posiadają szczególne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe oraz są naturalnymi terenami retencyjnymi gminy. Funkcje retencyjne spełniają również 

nieliczne w gminie kompleksy leśne oraz tereny ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. 

Istniejące stawy rybne w sołectwie Stawy, zostały włączone do „Programu małej retencji 

województwa świętokrzyskiego”, jako obiekt Nr: Is/II/N-48. Teren gminy należy do Regionu 

Wodnego Górnej Wisły - Zlewni Nidy. Istniejące stawy hodowlane, posiadają powierzchnię 17,14 ha 

i są zaliczane przez Program retencji do dużych stawów o powierzchni powyżej 1,0 ha. Pojemność 

zbiorników łącznie wynosi 171,4 tys. m3. Zasilane są w wodę przez Ciek od Kamieńca. Obiekt działa 

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak: ORŚiL.IV-6223/102 z 17.04.2002 r., ważnym do 

31.12.2027 r.  

 

W granicach gminy, w dolinie rzeki Kruczki (Mierzawki), tuż przy granicach sołectw Bełk i 

Zegartowice, „Programu małej retencji województwa świętokrzyskiego”, przewiduje budowę 

zbiornika „Bełk” o nr V/2/64. 

Podstawową funkcją zbiornika „Bełk” będzie retencja wody dla celów gospodarczych 

i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. 

 Dodatkowymi funkcjami zbiornika będą: 

− retencja powodziowa w okresie wezbrań, 

− poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w 

okresach stanów niskich oraz zapewnienie przepływu nienaruszalnego w okresach niżówek, 

− cele rekreacyjne i rozwój agroturystyki, 

− uprawianie sportów wodnych, 

− funkcja pożarowa. 

 Dane hydrologiczne zbiornika. 

A= 43,0 km2 - powierzchnia zlewni. 

P= 575 mm - średni opad 

 Przepływy charakterystyczne: 

QNNW = 0,013 m3/s, 

QSNW = 0,088 m3/s, 

QSW = 0,186 m3/s. 

 Podstawowe parametry zbiornika. 

W oparciu o analizę terenu przeznaczonego pod zbiornik, rzeźbę czaszy zbiornika, przyjęto zbiornik o 

następujących parametrach: 

− NPP = 198,00 - poziom wody równy z korona przelewu 

− Max PP =198,75 - poziom wody przy przepływie miarodajnym (Max PP) 
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− VNPP=900 tys. m3 - Pojemność zbiornika przy NPP 

− V max= 1 116 tys. m3 - Pojemność zbiornika przy Max PP 

− V pow= 216 tys. m3 - Pojemność zbiornika przy przepływie miarodajnym (Max PP) 

− H=4,0 m - Maksymalna głębokość zbiornika przy NPP 

− A= 36,0 ha - Powierzchnia zalewu przy NPP 

− hśr = 2,50 m - Średnia głębokość zbiornika. 

 

c) ochrona przed powodzią 

 Zlewnia Nidy charakteryzuje się występowaniem w okresach letnich wezbrań typu głównie 

opadowego, spowodowanych deszczami frontalnymi lub deszczami nawalnymi. Najczęstszą porą 

występowania tego rodzaju wezbrań są miesiące od czerwca do września (w przypadku deszczy 

nawalnych od lipca do sierpnia), choć okres zagrożenia pojawieniem się wezbrań tego typu jest 

znacznie szerszy i obejmuje miesiące od kwietnia do października. 

 

 Część terenu gminy Imielno, położonych w dolinie rzeki Nidy, w granicach części sołectw 

Borszowice, Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice, Bełk, znajduje się w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi mapami ryzyka i zagrożenia 

powodziowego. W granicach gminy znajdują się: 

– obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi Q 10 % (raz na 10 lat), 

– obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi Q 1 % (raz na 100 lat); 

 Opracowanie uwzględnia - zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego - obszary na 

których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi Q 0,2 % (raz na 500 lat). 

 Na załączniku graficznym, celem uczytelnienia rysunku wykonanego w skali 1:10 000, 

przedstawiono największy zakres zasięgu zagrożenia powodziowego (Q 0,2%), uwzględniający 

obszary Q 1% i Q 10%. 

 

 Dodatkowo, w granicach gminy, obowiązują obszary zalewowe wodą Q 1%, pochodzące z 

opracowania pt. „Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy jako integralny 

element studium ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiącego I-szy etap studium ochrony 

przeciwpowodziowej. Opracowanie obejmuje cieki: Jakubówka, Struga Chwałowicka i Kruczka, które 

nie zostały ujęte na mapach zagrożenia przeciwpowodziowego, jednak zgodnie z art. 549 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
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 Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią. 

 Zgodnie z art. 165.1., Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2268 z późn. zm.), ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności przez: 

1) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w 

szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także 

sterowanie przepływami wód; 

3) zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 

zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi; 

4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; 

5) budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych; 

6) prowadzenie akcji lodołamania; 

7) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej 

skutków. 

2. Wojewodowie wyposażają i utrzymują wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe. 

 

 Część terenu gminy Imielno, w granicach doliny rzeki Nidy, chroniona jest wałami 

przeciwpowodziowymi. Wały przeciwpowodziowe wykonane są w granicach doliny Nidy na części 

obszaru sołectw: Borszowice, Motkowice, Imielnica, Sobowice, Bełk. W granicach wałów obowiązują 

ograniczenia w użytkowaniu terenu, wyznaczone Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 176.1 powyższej ustawy, w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym: 

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z 

wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od 

stopy wału; 

3) prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów 

przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp 

i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków; 

4) wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi 

funkcjonalnie; 

5) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m, od stopy wału; 

6) lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. 
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2. Zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, 

odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż wałów 

przeciwpowodziowych. 

4. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ 

Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1–5. 

 W Art. 176.9. W celu zapewnienia właściwej szczelności lub stabilności wałów 

przeciwpowodziowych właściwy organ Wód Polskich, w drodze decyzji, może nakazać usunięcie 

drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 
 
 W granicach gminy Imielno, w dolinie rzeki Nidy, obowiązuje „Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły”, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. (Dz .U. z 2016 r., poz. 1841). Teren gminy Imielno leży w Regionie wodnym 

Górnej Wisły. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, obszar gminy 

Imielno umieszcza w 3 stopniu ryzyka powodziowego, oznaczającego podwyższony poziom ryzyka 

powodziowego. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, na obszarze gminy Imielno wyznacza 

następujące inwestycje: 

1. Inwestycje buforowe, polegające na doszczelnieniu oraz dogęszczeniu korpusu istniejących 

obwałowań: 

- Przebudowa lewego wału rzeki Nida, Motkowice – Korytnica w km 0+000 – 6+676, na terenie 

gmin: Kije, Sobków, Imielno, inwestor: Świętokrzyski ZMiUW w Kielcach, (lp. 4.5, nr działania 

22, ID:76161); 

- Przebudowa prawego wału rzeki Nida, Pawłowice – Bełk w km 0+000 – 3+005, na terenie gmin: 

Michałów, Imielno, inwestor: Świętokrzyski ZMiUW w Kielcach, (lp. 4.8, nr działania 22, 

ID:76164); 

- Przebudowa prawego wału rzeki Nida, w km 0+000 – 4+340, na terenie gminy Imielno, inwestor: 

Świętokrzyski ZMiUW w Kielcach, (lp. 4.9, nr działania 22, ID:76165); 

- Przebudowa prawego wału rzeki Nida, w km 0+000 – 1+540, na terenie gminy Imielno, inwestor: 

Świętokrzyski ZMiUW w Kielcach, (lp. 4.10, nr działania 22, ID:76166); 

- Przebudowa prawego wału rzeki Nida, Motkowice – Borszowice w km 0+000 – 5+930, na terenie 

gmin: Kije, Imielno, inwestor: Świętokrzyski ZMiUW w Kielcach, (lp. 4.11, nr działania 22, 

ID:76167); 

- Przebudowa lewego oraz prawego wału Cieku od Bełku (rzeka Kruczka), lewy w km 0+000 – 

0+190, prawy w km 0+000 – 0+780, na terenie gminy Imielno, inwestor: Świętokrzyski ZMiUW 

w Kielcach, (lp. 4.15, nr działania 22, ID:76171). 
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2. Działania strategiczne nietechniczne planowane do realizacji w latach 2016-2021: 

– Budowa polderu na rzece Nida w km 80+800 o poj. 3,00 mln m3, na granicy miejscowości 

Motkowice (gmina Imielno), Kliszów (gmina Kije), inwestor: Świętokrzyski ZMiUW w 

Kielcach, RZGW w Krakowie, (lp. 7.115, nr działania 21, ID:76057); 

– Budowa prawego wału na rzece Nida w km 85+646 – 86+ 050 w miejscowości Borszowice, 

obejmująca budowę nowego odcinka wału o długości 568,0 m. 

 Najlepszym sposobem zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i 

pasów wzdłuż cieków wodnych, jest porost łęgowy, łąki i pastwiska, z wykluczeniem lub ogranicze-

niem gruntów ornych. W celu zapobieżenia małym, lokalnym podtopieniom, należy zadbać o stan 

rowów odwadniających wykonanych zarówno na terenach rolnych, jak i wzdłuż dróg tak, aby 

spływająca nimi woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się. Aby zapewnić 

właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać o ich częstą konserwację i wykaszanie. 

 

d) wody podziemne 

Wody podziemne występujące na terenie gminy Imielno, można podzielić na płytkie wody 

czwartorzędowe i wgłębne wody mezozoiczne. 

 
 Wody czwartorzędowe zalegają głównie w dnach dolin rzecznych, gdzie utrzymują się w 

piaszczystych utworach plejstocenu i holocenu. Występują one na głębokości od 1,0 do 3,5 m p.p.t. 

Zwierciadło tych wód ma charakter swobodny. Na obszarze wyżynnym wody te związane są głównie 

z bezodpływowymi zagłębieniami terenu, gdzie gromadzą się w piaskach podścielonych glinami. 

Mogą one pojawiać się miejscowo już 1,0 – 2,0 m p.p.t. jak i na głębokości od 2 do kilkunastu m p.p.t. 

Wody te mają charakter głównie wód zawieszonych i nie wykazują gospodarczego znaczenia przy 

zaopatrywaniu ludności i przemysłu w wodę. 

 W granicach opracowania, na załączniku graficznym, wskazano hydroizobaty zwierciadła wód 

podziemnych, zalegających na głębokości 2,0 m n.p.m. Tereny te wskazano zgodnie z danymi 

zawartymi na portalu SIP świętokrzyskie, folder użytkowanie terenu, zakładka mapa hydrograficzna. 

 

 Wgłębne wody mezozoiczne gromadzą się w skałach węglanowych z okresu kredy górnej. 

Cały obszar gminy Imielno, zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) Nr 409 „Niecka Miechowska SE” oraz w granicach obszaru ochronnego tego zbiornika. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 409 „Niecka Miechowska SE” posiada 

dokumentację geologiczną zatwierdzoną decyzją znak: DG kdh/BJ/489-6227/99 Ministra Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją z dnia 14 lipca 1999 r. Dokumentacja zawiera 

ustalenia warunków hydrogeologicznych tego zbiornika, zatwierdza jego granice i wyznacza strefę 

ochronną zbiornika. Dokumentację zbiornika uzupełniono w 2015r. „Dodatkiem do dokumentacji 

hydrogeologicznej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP (GZWP) nr 409 Niecka 
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Miechowska (część SE) w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 409 Niecka Miechowska (część SE)”, zatwierdzonym Decyzją Ministra Środowiska 

znak: DGK-II.4731.131.2015.AJ z dnia 27.04.2016 r. 

 Autorzy dodatku do dokumentacji wprowadzili korektę granic zbiornika w oparciu o budowę 

geologiczną i tektonikę. Zbiornik w uaktualnionych granicach zajmuje powierzchnię 2 891,4 km2 

Obejmuje południowo-zachodnią część woj. świętokrzyskiego, północno-wschodnią część woj. 

małopolskiego oraz niewielki fragment woj. śląskiego. 

 Piętro wodonośne zbiornika związane jest głównie z utworami kredy górnej, w których można 

wyróżnić dwa poziomy wodonośne: poziom związany z piaszczysto-piaskowcowo-zlepieńcowatymi 

utworami albu i cenomanu oraz poziom występujący w spękanych marglach, opokach, wapieniach i 

gezach santonu, kampanu i mastrychtu (senonu). 

Zbiornik ma charakter szczelinowy, krążenie wody odbywa się poprzez sieć spękań i szczelin, 

których głębokość sięga na ogół 80-120 m. Wydajności studni wierconych są zróżnicowane, ale nie są 

wysokie i wynoszą przeciętnie od 30 m3/h do 50 m3/h. Zwierciadło wody ma przeważnie charakter 

swobodny lub znajduje się pod niewielkim naporem. Zbiornik zalega na głębokościach od 2,0 m p.p.t. 

w rejonie dolin rzek do 150,0 m p.p.t. w strefach wododziałowych, średnia głębokość 70,0 m p.p.t. 

 Zasoby odnawialne wynoszą 747 804 m3/d, a zasoby dyspozycyjne oszacowano na 

252 228 m3/d, co stanowi blisko 34% zasobów odnawialnych. 

 Przeważająca część obszaru zbiornika GZWP Nr 409 charakteryzuje się wysoką i bardzo 

wysoką podatnością na zanieczyszczenia. Z oceny stopnia zagrożenia wód podziemnych wynika, że 

przeważająca część zbiornika to obszary silnie zagrożone i zagrożone. 

 Obszar ochronny wyznaczono w rejonach, gdzie czas pionowy przesiąkania z powierzchni 

terenu do wgłębnej warstwy wodonośnej określono do 25 lat. Proponowany obszar ochronny zajmuje 

powierzchnię 2 400 km2, z czego 2 343 km2 obejmuje obszar w obrębie granic GZWP Nr 409, co 

stanowi 81,0 % powierzchni zbiornika. Poza granicami zbiornika znajduje się tylko 60,2 km2 obszaru 

ochronnego. Obszar ochronny obejmuje swym zasięgiem podczwartorzędowe oraz powierzchniowe 

wychodnie utworów kredy górnej i został podzielony na 5 podobszarów. Obszar gminy Imielno, 

znajduje się w podobszarze nr 40901. 

 

 Obszary ochronny GZWP 409 „Niecka Miechowska SE”, ustanawiany będzie na mocy 

rozporządzenia właściwego miejscowo wojewody. Autorzy dodatku do dokumentacji proponują 

wprowadzenie następujących zakazów: 

1. Zakaz wprowadzania do ziemi ścieków, które nie spełniają warunków zawartych w 

Rozporządzeniu 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). 

2. Zakaz odprowadzania do ziemi, w rozumieniu również rowów i stawów infiltracyjnych wód 

opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów potencjalnie zanieczyszczonych, czyli 
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wszystkich terenów zabudowy w obrębie obszaru ochronnego GZWP 409, które nie spełniają 

warunków zawartych w Rozporządzeniu 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). 

3. Zakaz stosowania środków ochrony roślin, które zostały zaklasyfikowane jako stwarzające 

zagrożenie dla zdrowia człowieka. Wyjątek stanowią przypadki:  

- wystąpienia organizmów kwarantannowych w rozumowaniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin,  

- zagrożenie pomników przyrody lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w rozumieniu 

przepisów o ochronie przyrody przez organizmy szkodliwe,  

- stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

- występowanie organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, których 

zwalczanie metodami nie chemicznymi jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nieskuteczne. 

4. Zakaz wykonywania rekultywacji wyrobisk górniczych i terenów zdegradowanych przy 

wykorzystaniu odpadów stwarzających zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Dopuszcza się 

rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych przy pomocy odpadów obojętnych, po 

przeprowadzeniu pełnej oceny oddziaływania na środowisko, w tym szczególnie na wody pod-

ziemne, planowanego sposobu rekultywacji.  

 

Autorzy dodatku do dokumentacji proponują wprowadzenie następujących nakazów: 

1. Nakaz przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, odprowadzenie 

ścieków do gminnych zbiorników bezodpływowych. Jedynie w przypadku braku powyższych 

możliwości odprowadzania ścieków, wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię 

ścieków. 

2. Obszary zabudowy pozbawione kanalizacji zbiorczej stanowią potencjalne ogniska 

zanieczyszczenia wód podziemnych. W związku z tym, dla obszaru ochronnego właściwe jest 

wprowadzenie nakazów, które podkreślą potrzebę prowadzenia właściwej gospodarki wodno-

ściekowej. Powyższe wskazania wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy konieczne jest przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy, budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 
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Autorzy dodatku do dokumentacji proponują wprowadzenie następujących ograniczeń: 

1. Ograniczenie rolniczego wykorzystania ścieków i stosowania nawozów w postaci płynnej, jak 

również ograniczenie stosowania nawozów naturalnych i sztucznych do dawek określonych w 

Polskim Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych i zalecanych przez okręgowe stacje chemiczno - 

rolnicze, z uwzględnieniem wymogów ochrony wód.  

2. Zalecenia uzgodnień z dyrektorem RZGW:  

- ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 t.j., z 

późn. zm.) - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do 

wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej (Art. 53 ust. 11), - w szczególności dla przedsięwzięć mogących 

stwarzać zagrożenie dla wód podziemnych, (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Wymaga 

to zmian w prawie, by dyrektor RZGW uzgadniał ww. decyzje również na obszarach ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych, 

- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategii 

rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych (lub obszarów całych zbiorników), 

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla wszystkich obiektów i przedsięwzięć 

wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony wód podziemnych, wymienionych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

 

Pozostałe zalecenia Autorów dodatku do dokumentacji: 

- Wykonanie monitoringu wód podziemnych poziomu wodonośnego GZWP nr 409 dla 

potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, które mogą pojawić się lub zostaną ujawnione po 

wykonaniu dokumentacji. 

- Likwidacja miejsc nielegalnych składowisk odpadów oraz nie-zorganizowanych składowisk. 

- Lokalizacja nowych cmentarzy powinna być poprzedzona oceną oddziaływania na środowisko. 

- Przy przekwalifikowaniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne należy wykonać 

ocenę wpływu zamierzonego przeznaczenia gruntów na wody podziemne. 

- Zalecenie prowadzenia przez gminy rejestru urządzeń służących do wykorzystania ciepła Ziemi 

działających w systemach otwartych oraz systemach zamkniętych z wykorzystaniem instalacji 

pionowej w otworze wiertniczym. Odwierty pod pompy ciepła realizowane poza wszelką kontrolą 

stanowią zagrożenie, zwłaszcza na obszarach, gdzie istnieje słaba izolacja warstwy wodonośnej. 
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- Wskazanie konieczności takiego zaprojektowania i wykonania przydomowej oczyszczalni, aby 

możliwa była kontrola wód odpływających z oczyszczalni do gruntu (np. dodatkowa studzienka 

rewizyjna). 

- Prowadzenie edukacji mieszkańców terenów, gdzie brak jest kanalizacji zbiorczej, o zagrożeniach 

jakie stwarza dla wód podziemnych nieprawidłowe odprowadzanie ścieków (np. nieszczelne 

szamba) i składowanie odpadów rolniczych (źle przechowywana gnojówka, gnojowica). Wody 

podziemne są dla lokalnej ludności źródłem wody pitnej, czyli ich zanieczyszczenie zagraża 

równocześnie zdrowiu. 

 

 Zgodnie ze „Stanem środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport 2017”, monitoring 

jakości wód w GZWP „Niecka Miechowska SE” w granicach opracowania nie był prowadzony. 

Najbliższe badane punkty to: 

- punkt nr 424, zlokalizowany w Mokrsku Górnym (teren SKR w Mokrsku), gmina Sobków; 

stanowiący część Jednolitych Wód Podziemnych Nr 100; badania prowadzone w 2016 r. 

wykazały wody III klasy jakości, oznaczające wody o zadawalającej jakość. 

- punkt nr 1907, zlokalizowany w Michałowie, gmina Michałów; stanowiący część Jednolitych 

Wód Podziemnych Nr 100; badania prowadzone w 2016 r. wykazały wody V klasy jakości, 

oznaczające wody złej jakość. 

 

 Głównym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich 

zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości dla 

obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód w ekosystemie. 

 

e) pobór wód 

 W granicach gminy Imielno wykonane są studnie wiercone. Część z nich zaopatruje grupowe 

ujęcia wód podziemnych, pozostałe stanowią indywidualną własność osób fizycznych, firm i instytucji 

działających na terenie gminy. Wykaz studni wierconych został przedstawiony w tabeli nr 4 oraz na 

załączniku graficznym. 

 
 W granicach gminy obowiązuje Uchwała Nr XXXII.220.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 

26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Imielno 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 4 października 2018 r., poz. 3421). 

 

 Obszar gminy zaopatrywany jest w wodę z wodociągów: „Motkowice” i „Imielno” oraz 

„Opatkowice Murowane”. Dla żadnego z ujęć wody, nie stanowiono aktualnych stref ochronnych ujęć 

wód podziemnych. 
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Tabela 4. Zestawienie studni wierconych na terenie opracowania 

Miejscowość Głębokość [m] 
Nr 

Użytkownik 

Rok 
budowy Ujęty poziom 

wodonośny 

Zwierciadło 
wody 

ustabilizowane 
[m p.p.t.] 

Zatwierdzone 
zasoby 
[m3/h] 

Depresja 
S [m] 

Motkowice 45,0 
1 

Ujęcie dla sołectw 
1994 

kreda górna 
21,7 45,0 6,0 

Motkowice 30,0 
2 

Gorzelnia 
1977 

kreda górna 
15,0 47,0 9,0 

Motkowice 50,0 
3 

Leśniczówka 
1991 

kreda górna 
22,0 6,3 10,0 

Imielno 50,0 
4 

Ujęcie dla sołectw 
1981 

kreda górna 
21,0 68,0 12,0 

Imielno 30,0 
5 

Zlewnia mleka 
1976 

kreda górna 
11,3 15,0 8,5 

Stawy 23,0 
6 

Ferma drobiu 
1979 

czwartorzęd 
4,5 19,8 4,5 

Opatkowice Murowane 80,0 
7 

Ujęcie dla sołectw 
1996 

kreda górna 
7,0 85,0 0,6 

 
 

 

Wodociąg „Motkowice”  

 Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców sołectw: Motkowice i Borszowice. Wodociąg 

działa w oparciu o studnię wierconą wykonaną w sołectwie Motkowice, po wschodniej stronie drogi 

łączącej Motkowice z Borszowicami. Studnię wykonano w 1994 r., ma głębokość 45,0 m. Ujęcie 

posiada zatwierdzoną wydajność w ilość Qe = 45,0 m3/h przy depresji S = 6,0 m. 

 Woda z powyższej studni ma podwyższoną zawartość żelaza oraz słabo wyczuwalny zapach 

siarkowodoru w związku z czym wymaga uzdatniania. Uzdatnianie odbywa się w stacji wodociągowej 

i polega na odżelazieniu w procesie dwustopniowej filtracji. Wody z płukania filtrów odprowadzane 

są do odstojnika, a woda nadosadowa odprowadzana jest do ziemi w obrębie poletka osadowego. 

Odbywa się ono w stacji wodociągowej, gdzie woda jest też dezynfekowana w miarę potrzeb. 

Następnie woda pompowana jest do zbiorników wyrównawczych o pojemności V = 2 x 100 m3, 

położonych na wzniesieniu na zachód od drogi Motkowice - Borszowice. 

 Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców sołectw Motkowice i Borszowice. Sieć 

wodociągowa ma średnice od ∅ 90 mm do ∅ 225 mm. Rurociągi wykonane są z PCV. 

 Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu 

„Motkowice”, udzielił Starosta Jędrzejowski decyzją OŚR.6341.49.2015 z dnia 31.12.2015 r.  

 Decyzja i zezwala na: 

- pobór wody w ilości: Qmax.h = 21,8 m3/h, Qśr.d. = 130,7 m3/d, Qmax .rocz. = 47 710,0 m3/rok;  

w zakresie poboru wód pozwolenie jest ważne do dnia 31.12.2035 r, 
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- wprowadzenie do ziemi podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w ilości: 

Qmax.h = 2,0 m3/h, Qśr.d.=4,0 m3/d, Qmax .rocz. = 245,0 m3/rok;  

w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi, pozwolenie jest ważne do dnia 31.12.2025 r. 

 
Wodociąg „Imielno”  

 Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców sołectw: Imielno, Imielnica, Sobowice, Stawy, 

Dzierszyn, Jakubów, Helenówka, Dalechowy, Wygoda, Karczunek i Rajchotka. Wodociąg czerpie 

wodę ze studni wierconej, wykonanej w 1981 r., o głębokości 50,0 m i zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych Qe = 68,0 m3/h przy s = 12,0 m. Studnia zlokalizowana jest na południe od 

zabudowań sołectwa Imielno. 

 Ujmowana woda jest dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. Dezynfekcja wody odbywa się 

tylko w miarę potrzeb. Pracę wodociągu wspomagają zbiorniki wyrównawcze o pojemności V = 2 x 

150 m3. Wybudowano je na zachód od drogi Helenówka - Imielno. Sieć wodociągowa ma średnice od 

∅ 90 mm do ∅ 225 mm. Rurociągi wykonane są z PCV. 

 Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu „Imielno”, 

udzielił Starosta Jędrzejowski decyzją OŚR.6341.26.2016 z dnia 20.07.2016 r.  

 Decyzja i zezwala na: 

- pobór wody w ilości: Qmax.h = 61,0 m3/h, Qśr.d. = 488,0 m3/d, Qmax .rocz. = 178 120,0 m3/rok;  

w zakresie poboru wód pozwolenie jest ważne do dnia 20.07.2036 r. 

 
Wodociąg „Opatkowice Murowane” 

 Wodociąg działa w oparciu o studnię wierconą wykonaną w miejscowości Opatkowice 

Murowane na północ od drogi biegnącej przez sołectwo w pobliżu źródeł rzeki Kruczki. Studnie tą 

wykonano w 1996 r. Studnia ma ona zatwierdzoną wydajność Qe = 85,0 m3/h przy S = 0,64 m. 

Ujmowana woda jest dobrej jakości i dezynfekowana jest jedynie sporadycznie. Pracę wodociągu 

wspomaga zbiornik wyrównawczy o pojemności V = 100 m3, zlokalizowany na terenie stacji 

wodociągowej. Sieć wodociągowa ma średnice od ∅ 90 mm do ∅ 160 mm. Rurociągi wykonane są z 

PCV. 

 Z wody z tego ujęcia tego korzystają mieszkańcy sołectw: Opatkowice Murowane, 

Opatkowice Drewniane, Opatkowice Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Kawęczyn, Mierzwin, 

Grudzyny,  Zegartowice i Bełk. Aktualnie sieci wodociągowej brakuje jeszcze w przysiółkach Wrzosy 

(w Grudzynach) i Zapusta (w Opatkowicach Drewnianych).  

 Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu „Opatkowice 

Murowane”, udzielił Starosta Jędrzejowski decyzją OŚR.6341.40.2017 z dnia 15.12.2017 r.  

 Decyzja i zezwala na: 

- pobór wody w ilości: Qmax.h = 40,0 m3/h, Qśr.d. = 240,0 m3/d, Qmax .rocz. = 87 600 m3/rok;  

w zakresie poboru wód pozwolenie jest ważne od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12..2037 r. 
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2.11. Formy ochrony przyrody 

a) Nadnidziański Park Krajobrazowy 

 Południowo-wschodnia część terenu gminy Imielno, w granicach części sołectw: Stawy, 

Imielnica, Sobowice i Bełk, znajduje się w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 

(N PK), utworzonego Uchwałą Nr XVII/187/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 

19 grudnia 1986 r. w sprawie ustanowienia zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego z 10.01.1987 r. Nr 2 poz. 2). 

 Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje 

środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno – zachodnią część Garbu 

Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych 

m.in. z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form 

krasu gipsowego. Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku jest dolina rzeki Nidy – z 

licznymi meandramii starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa 

wodno – błotnego. 

 Teren Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk – począwszy od skrajnie 

suchych, aż po bagienne i wodne. Dobrze nasłonecznione zbocza gipsowych i wapiennych wzgórz 

zajmuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej, której towarzyszy 

specyficzna entomofauna. 

 Pod względem rzeźby terenu obszar Parku jest niejednorodny, a jego zróżnicowanie wynika z 

litologicznych uwarunkowań starszego podłoża oraz różnego stopnia pokrycia rzeźby strukturalnej 

morskimi utworami paleogenu i neogenu. Najbardziej charakterystyczne skały gipsowe zbudowane są 

z ustawionych pionowo, zrośniętych kryształów gipsu potocznie nazywanych „szklicą” lub 

„jaskółczymi ogonami”. Wielkość ich dochodzi do 3,5 m i należą one do jednych z największych 

kryształów gipsu na świecie. 

 Obszar położony w granicach Parku znany jest z licznych zabytków kultury materialnej oraz 

bogatej historii. Tutaj w IX wieku powstało pierwsze państwo Wiślan z ośrodkiem władzy w Wiślicy. 

Pińczów w XVI i XVII wieku był jednym z głównych ośrodków ruchu reformacyjnego, a w połowie 

XVI wieku miasto stanowiło główną siedzibę braci polskich (arian) oraz ważny ośrodek kamieniarski 

i rzemiosł artystycznych. 

 

 Aktualny przebieg granic i zasady ochrony na terenie Parku zostały wyznaczone Uchwałą 

Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 25 

listopada 2014 r., poz. 3148), zmienionej (w zakresie załącznika Nr 1) Uchwałą Nr XLVIII/678/18 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2018 r., poz. 3318). 
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 Uchwała z 2014 r. tworzy park krajobrazowy o nazwie „Nadnidziański Park Krajobrazowy” 

(NPK), zwany dalej Parkiem, o powierzchni 22 888,6 ha obejmujący część obszarów gmin: Busko – 

Zdrój (47,8 ha), Imielno (820,2 ha), Kije (348,8 ha), Michałów (451,9 ha), Nowy Korczyn (1 565,9 

ha), Opatowiec (119,6 ha), Pińczów (10 297,4 ha), Wiślica (7 202,0 ha) i Złota (2 035,0 ha). 

 Opis granic Parku, zawiera załącznik Nr 1 (z 2018 r.). Położenie Parku i jego granice 

oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały (z 2014 r.). 

 Uchwała (z 2014r.) wyznacza wokół Parku otulinę o powierzchni 26 312 ha obejmującą część 

gmin: Busko-Zdrój (3 471 ha), Chmielnik (86 ha), Imielno (3 038 ha), Kije (1 748 ha), Michałów 

(2 782 ha), Nowy Korczyn (3 549 ha), Opatowiec (537 ha), Pińczów (6 188 ha), Wiślica (2 553 ha), 

Złota (2 360 ha). Opis granic otuliny Parku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. Położenie otuliny 

Parku i jej granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały. 

 Zgodnie z § 5 Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (z 2014r.) szczególnymi 

celami ochrony Parku są: 

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. 

 Zgodnie z § 6.1. Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (z 2014 r.) na obszarze 

Parku zakazuje się: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno – błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

 
 Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) 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 parku krajobrazowego; 

2) 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 parku krajobrazowego; 

3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura 

dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody parku krajobrazowego. 

 
Nadzór nad Parkiem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Dla Parku nie ma jeszcze 

opracowanego Planu Ochrony Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 

 

b) Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wschodnia część terenu gminy Imielno, w granicach sołectwa: Motkowice i części sołectw: 

Stawy, Imielnica, Sobowice, Bełk, znajduje się w granicach Nadnidziańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (NOChK). Obszar został utworzony Rozporządzeniem Nr 335/2001 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 w sprawie utworzenia na terenach otulin 

parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 108 poz. 1271). 

Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie otuliny Nadnidziańskiego 

Parku Krajobrazowego. Obszar zajmuje powierzchnię 26 312 ha. Tereny te obejmuje się ochroną ze względu 

na bogactwo ekosystemów, zróżnicowany krajobraz i rzeźbę terenu oraz funkcję korytarzy ekologicznych, 

tereny występowania rzadkich gipsowych formacji geologicznych z licznymi formami krasowymi, a także 

ciepłolubnych zbiorowisk roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i bagiennej. 

 

 Aktualny przebieg granic i zasady ochrony na terenie Obszaru zostały wyznaczone Uchwałą 

Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 25 listopada 2014r., 
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Poz. 3156). Obszar obejmuje części terenu gmin: Busko-Zdrój (3 471 ha), Chmielnik (86 ha), Imielno 

(3 038 ha), Kije (1 748 ha), Michałów (2 782 ha), Nowy Korczyn (3 549 ha), Opatowiec (537 ha), 

Pińczów (6 188 ha), Wiślica (2 553 ha), Złota (2 360 ha). Opis granic Obszaru, zawiera załącznik 

Nr 1do uchwały. Położenie Obszaru i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do 

uchwały. 

 Zgodnie z § 3 w/w Uchwały na terenie Obszaru ustala się następujące działania w zakresie 

czynnej ochrony ekosystemów: 

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu; 

2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów; 

3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej; 

4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno – błotnych; 

5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 

 Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w Uchwały na terenie Obszaru zakazuje się: 

1) 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; 

2) 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; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 
 Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 
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4) 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. 

 
Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

 

c) Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Północno – wschodnia część terenu gminy Imielno, w granicach sołectwa Borszowice, 

znajduje się w granicach Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  

(W-J OChK). Obszar utworzono na podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego 

z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21, poz. 145). 

 
Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu ma powierzchnię 69 090 ha. 

Najważniejszą funkcją W-J OChK jest ochrona wód w zlewniach rzek Pilicy i Nidy oraz ochrona 

kredowego zbiornika wód podziemnych „Niecka Miechowska”. Ponadto pełni on funkcję retencyjną 

na obszarze źródliskowym rzek Pilicy i Nidy. Obszar ten ze względu na bogactwo naturalnej szaty 

roślinnej i świata zwierząt pełni rolę ekologicznego „banku genów”. Ważna jest jego rola 

klimatotwórcza dla centralnej części województwa świętokrzyskiego. 

Flora W-J OChK jest zróżnicowana, występują tu kompleksy torfowisk wysokich, niskich i 

przejściowych, olsy i bory bagienne, na wydmach rosną świeże sosnowe bory chrobotkowe. 

Osobliwością florystyczną jest rzadka i chroniona paproć – długosz królewski. W dolinie Białej Nidy 

występuje łęg jesionowo – olszowy, wilgotne grądy, bory sosnowe. Roślinność szuwarowo – bagienna 

i liczne stawy tworzą biotopy dla ptaków wodno – bagiennych. Występują tu gatunki dużych ssaków. 

 
 Aktualny przebieg granic i zasady ochrony na terenie Obszaru wyznaczył Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXXV/619/13 z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą 

wyznaczenia Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Święt. z 1 października 2013 r., Poz. 3311). Uchwała wyznacza Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu (W-JOChK), o powierzchni 70 389 ha, w skład którego wchodzi obszar 

gminy Oksa (9 072 ha) oraz część obszarów gmin: Imielno (617 ha), Jędrzejów (12 969 ha), Kije 

(633 ha), Krasocin (5 513 ha), Małogoszcz (6 168 ha), Nagłowice (9 089 ha), Sobków (5 741 ha), 

Włoszczowa (20 587 ha). Opis granic Obszaru zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. Położenie Obszaru 

i jego granice oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały. 

 Uchwała w § 3 ustala działania na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 

meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

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

wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 
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3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

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

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 

 Uchwała w § 4.1. na Obszarze zakazuje: 

1) 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; 

2) 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; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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. 

 
Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
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d) Miechowsko - Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Południowa część terenu gminy Imielno, w granicach sołectw: Opatkowice Cysterskie, 

Opatkowice Pojałowskie, Zegartowice, znajduje się w granicach Miechowsko – Działoszyckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (M-D OChK). 

Obszar utworzono na podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 

29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

kieleckim (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21, poz. 145). 

 

Miechowsko – Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w Niecce 

Nidziańskiej, w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego oraz w północnej 

części województwa małopolskiego. Został utworzony w celu przywrócenia czystości wód rzek 

biorących tu swój początek. Obszar spełnia rolę retencyjno-wodochronną i glebochronną dla lasów 

porastających wododział Nidy, Pilicy i Wisły. Gospodarka leśna w M-DOChK ma uwzględniać 

ochronę występujących tu cennych zbiorowisk roślinnych. Występujące tu bezleśne pagórki kredowe 

i wąwozy lessowe porośnięte są murawami kserotermicznymi i wieloma rzadkimi roślinami. Na 

obrzeżach lasów i muraw kserotermicznych rosną zarośla leszczynowe i tarninowe, spełniające ważną 

rolę biocenotyczną i glebochronną. 

 

 Aktualny przebieg granic i zasady ochrony na terenie Obszaru wyznaczył Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXXV/622/13 z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą 

wyznaczenia Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 1 października 2013 r., Poz. 3314). Uchwała wyznacza Miechowsko – 

Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu (M-DOChK), o powierzchni 41 152 ha, w skład 

którego wchodzą części obszarów gmin: Działoszyce (8 802 ha), Imielno (821 ha), Michałów 

(5 277 ha), Sędziszów (5 848 ha), Słupia Jędrzejowska (8 386 ha), Wodzisław (12 018 ha). 

 Uchwała w § 3 ustala działania na terenie Obszaru w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie 

meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

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

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

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

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

rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne; 

7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 
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 Uchwała w § 4.1. na Obszarze zakazuje: 

1) 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; 

2) 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; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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. 

 
Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

 

e) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Nidy”  

 Wschodnia część terenu gminy Imielno, w granicach części sołectw: Borszowice, Motkowice, 

Stawy, Imielno, Imielnica, Sobowice i Bełk, znajduje się w granicach terenu objętego ochroną przez 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy”, kod obszaru: PLB260001. Obszar został 

wyznaczony w § 2, ust. 97 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 Chroniony teren obejmuje terasę zalewową rzeki Nidy, rozciągającą się od połączenia rzek 

Białej i Czarnej Nidy w okolicy miejscowości Żerniki do jej ujścia koło Nowego Korczyna. Obszar 
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stanowi Dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami, starorzeczami i rozlewiskami. Naturalność rzeki to 

największy walor przyrodniczy doliny. Na znacznym obszarze wzdłuż rzeki występują łąki kośne o 

różnym stopniu uwilgotnienia, przechodzące w miejscach bardziej podmokłych w łąki turzycowe. Nad 

brzegami starorzeczy i oczek wodnych występują trzcinowiska, a brzegi wód płynących są porośnięte 

szuwarem, zaroślami wierzbowymi i olszowymi. Dno doliny jest odlesione, jedynie w niektórych 

fragmentach zachowały się pozostałości olsów i łęgów topolowo-wierzbowych, a na ubogich glebach 

nasadzenia sosnowe. 

 Na terenie chronionym stwierdzono występowanie co najmniej 61 gatunków ptaków 

chronionych, wymienionych z Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, m.in. Trzmielojad, Lerka (skowronek 

borowy), Ortolan, Dzięcioł Czarny i Derkacz. Występuje tu również: Wydra, Bóbr, Czerwończyk 

Nieparek, Krzyżówka (ok. 2000 szt.), Tracz Nurogęś (ok. 20 szt.), Łabędź Krzykliwy (ok. 50 szt.), 

Myszołów Włochaty (ok. 15 szt.), Błotniak Zbożowy (ok. 5 szt.), Drzemlik, zimowiska ptaków 

wodnobłotnych. 

 

 Szczegółowe zasady ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Nidy” zostały 

określone w Planie zadań ochronnych zatwierdzonych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB 260001 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 

dnia 5 maja 2014 poz.1477), oraz w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB 260001 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 4 

grudnia 2014, poz. 3296). Zmiana obejmuje wymianę załączników Nr 3, 4 i 5. 

 

 Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar. Zarządzenie wraz ze zmianą zawiera: 

- opis granic (załącznik Nr 1), 

- mapę obszaru (załącznik Nr 2), 

- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochronny w obszarze Natura 2000 (załącznik Nr 3), 

- cele zadań ochronnych (załącznik Nr 4), 

- działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania (załącznik Nr 5). 

 

 W granicach gminy Imielno, na obszarze „Doliny Nidy”, znajdują się obszary wdrażania 

działań ochronnych dla przedmiotów ochrony o kodach: A027 Ardea alba czapla biała, A028 Ardea 

cinerea czapla siwa, A030 Ciconia nigra bocian czarny, A052 Anas crecca cyraneczka, A055 Anas 

querquedula cyranka, A056 Anas clypeata płaskonos, A058 Netta rufina hełmiatka, A070 Mergus 

merganser nurogęś, A084 Circus pygargus błotniak łąkowy, A119 Porzana porzana kropiatka, 

A122 Crex crex derkacz, A136 Charadrius dubius sieweczka rzeczna, A142 Vanellus vanellus czajka, 
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A151 Philomachus pugnax batalion, A153 Gallinago gallinago kszyk, A156 Limosa limosa rycyk, 

A160 Numenius arquata kulik wielki, A162 Tringa totanus krwawodziób, A166 Tringa glareola 

łęczak, A168 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy, A176 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa, 

A195 Sterna albifrons rybitwa białoczelna, A197 Chlidonias niger rybitwa czarna, A198 Chlidonias 

leucopterus rybitwa białoskrzydła, A222 Asio flammeus uszatka błotna, A230 Merops apiaster żołna, 

A429 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi. 

 

 Plan zadań ochronnych przewiduje działania dla wykonującego 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, 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: 

 

1. Dla A027 Ardea alba czapla biała A030 Ciconia nigra bocian czarny A052 Anas crecca cyraneczka 

A058 Netta rufina hełmiatka A151 Philomachus pugnax batalion A166 Tringa glareola łęczak A176 

Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A195 Sterna albifrons rybitwa białoczelna A197 

Chlidonias niger rybitwa czarna A198 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A222 Asio 

flammeus uszatka błotna A230 Merops apiaster żołna 

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy: 

- Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie stanu wiedzy. Analiza rozmieszczenia i stanu zachowania 

przedmiotu ochrony. Określenie uwarunkowań ochrony oraz podjęcie stosownych działań w 

oparciu o uzyskane nowe dane. Do 5 lat od wejścia w życie zarządzenia. 

2. Dla A084 Circus pygargus błotniak łąkowy, A122 Crex crex derkacz: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

1. Zachowanie siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze (działanie 

obligatoryjne). 

2. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe. 

Działania związane z ochroną czynną (działanie fakultatywne): 

- Koszenie (z wywiezieniem biomasy) w terminie po 31 lipca (od środka na zewnątrz powierzchni). 

Minimum 50% rocznie (optymalnie 90% - w tym przypadku z pozostawieniem pasów runi ok. 

10%) w każdym roku na innej powierzchni; koszenie na wysokości 10 -15 cm. Nie częściej niż 

dwa pokosy w roku lub prowadzić użytkowanie zgodne z wymogami pakietu 

rolnośrodowiskowego ukierunkowanego na ochronę ptaków. Działania coroczne. 

- Wypas zwierzętami gospodarskimi od 15 lipca do 15 października obsada do 1 i obciążeniem do 

10 DJP/ha lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego, 
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ukierunkowanego na ochronę siedlisk ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze lub 

prowadzić użytkowanie zgodne z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego ukierunkowanego na 

ochronę ptaków. Działania coroczne. 

3. Dla A429 Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska gatunku stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze (działania 

obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie działek. Działania coroczne. 

Działania związane z ochroną czynną: 

- Utrzymanie kompleksów zadrzewień na działkach (działanie fakultatywne). Pozostawienie drzew 

o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia na poziomie 40 – 60 %. 

4. Dla A028 Ardea cinerea czapla siwa A136 Charadrius dubius sieweczka rzeczna A168 Actitis 

hypoleucos brodziec piskliwy: 

Przedmioty nie wymagają działań ochronnych związanych z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania  

5. Dla A055 Anas querquedula cyranka, A056 Anas clypeata Płaskonos, A119 Porzana porzana 

kropiatka, A142 Vanellus vanellus czajka, A153 Gallinago gallinago kszyk, A156 Limosa limosa 

rycyk, A160 Numenius arquata kulik wielki, A162 Tringa totanus krwawodziób: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze (działania 

obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe. Działanie coroczne. 

Działania związane z ochroną czynną (działanie fakultatywne). 

- Koszenie z wywiezieniem biomasy w terminie po 31 lipca od środka na zewnątrz powierzchni. 

Minimum 50% rocznie (optymalnie 90% - w tym przypadku z pozostawieniem pasów runi 

ok. 10%) w każdym roku na innej powierzchni; koszenie na wysokości 10 -15 cm. Nie częściej 

niż dwa pokosy w roku lub prowadzić użytkowanie zgodne z wymogami pakietu 

rolnośrodowiskowego ukierunkowanego na ochronę ptaków. Działania ciągłe. 

- Wypas zwierzętami gospodarskimi od 15 lipca do 15 października obsada do 1 i obciążeniem do 

10 DJP/ha lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego, 

ukierunkowanego na ochronę siedlisk ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze lub 

prowadzić użytkowanie zgodne z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego ukierunkowanego na 

ochronę ptaków. Działania ciągłe. 

6. Dla A070 Mergus merganser nurogęś: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Utrzymanie kompleksów zadrzewień (działanie fakultatywne). 
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- Pozostawienie drzew o obwodzie pierśnicy powyżej 50 cm oraz zwarcia na poziomie 40 – 60 %. 

Działanie coroczne. 

7. Działania dla wszystkich przedmiotów ochrony: 

- Wykonanie monitoringu ssaków drapieżnych wywierających presję na przedmioty ochrony i 

stworzenie programu zarządzania ich populacjami w obszarze Natura 2000. Na podstawie 

wykonanego monitoringu (np. metodą oceny sukcesu lęgowego ptaków lub chwytania ssaków 

drapieżnych w pułapki żywołowne) opracowanie dokumentacji określającej rodzaj i skalę presji, 

wraz z ewentualnym wskazaniem i wykonaniem działań ograniczających presję ssaków 

drapieżnych na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. Do 5 lat od wejścia w życie 

zarządzenia. 

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Przeprowadzenie prelekcji dla lokalnych 

społeczności dotyczących obszaru Natura 2000, w szczególności w zakresie działań ochronnych, 

sposobu gospodarowania i programów wsparcia. Działania wykonane w zależności od potrzeb. 

Zorganizowanie spotkań dla co najmniej 100 osób. W trakcie obowiązywania zarządzenia. 

- Działania obowiązują w obszarze Natura 2000 lub w jego najbliższym sąsiedztwie, w 

uzasadnionych przypadkach w miejscach dalej położonych. 

 
 Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), na ustanowionych obszarach ochronnych Natura 2000, zabrania się 

podejmowania 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 został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

− wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

− pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

f) Maj ący znaczenie dla Wspólnoty Obszar Natura 2000 „Ostoja Sobkowsko – Korytnicka” 

 Część terenu gminy Imielno, w granicach części sołectwa Borszowice, znajduje się w 

granicach mającego znaczenie dla Wspólnoty, obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja 

Sobkowsko – Korytnicka” o kodzie TZW: PLH260032, przyjętego Decyzją Wykonawczą Komisji 

(UE) 2019/18 z 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny, notyfikowany jako dokument Nr C (2018) 8528, (Dz. U. UE. L 7/77 z 9 stycznia 

2019 r.). Granice ostoi częściowo pokrywają się z OSOP: PLB260001 „Dolina Nidy”. Ostoja nie 

posiada ustanowionego planu zadań ochronnych. W granicach gminy Imielno, Ostoja zajmuje 80,05 

ha. Największa część Ostoi znajduje się na terenie gminy Sobków, gdzie występuje 1 771,04 ha, 

pozostała część to: Chęciny 242,58 ha i Morawica 110,39 ha. 
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 Ostoja Sobkowsko – Korytnicka, ma powierzchnię 2 204,06 ha, jest ważnym korytarzem 

ekologicznym obejmującym naturalne rzeki niżowe oraz towarzyszące im łąki świeże i 

zmiennowilgotne, a także wzgórza głównie o charakterze kserotermicznym. Jest to jeden z większych 

kompleksów ekstensywnie użytkowanych łąk w regionie. Łącznie w obszarze stwierdzono 

występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych. Szerokie, piaszczyste koryto rzeczne zasiedla bardzo 

liczna populacja trzepli zielonej oraz dwa gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG – 

koza i piskorz, a ponadto trzy inne chronione gatunki ryb. Dolinę zasiedlają także trzy gatunki 

mięczaków i jeden gatunek motyla dziennego. Rozległe łąki i kompleks stawów w Korytnicy stanowią 

tereny żerowiskowe i lęgowe dla ptaków wodno-błotnych i miejsce rozrodu kumaka nizinnego. W 

ostoi występują dobre warunki siedliskowe dla malakofauny, siedliska mające duże znaczenie dla 

ochrony poczwarówki zwężonej Vertigo oraz mikrosiedliska w których występuje poczwarówka 

jajowata Vertigo moulinsiana. 

 

 Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), na ustanowionych obszarach ochronnych Natura 2000, zabrania się 

podejmowania 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 został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

− wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

− pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

g) Mający znaczenie dla Wspólnoty Obszar Natura 2000 „Ostoja Nidziańska” 

 Część terenu gminy Imielno, w granicach części sołectwa Borszowice, Motkowice, Stawy, 

Imielno, Imielnica, Sobowice, Bełk i Zegartowice, znajduje się w granicach mającego znaczenie dla 

Wspólnoty, obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nidziańska” o kodzie TZW: PLH260003, 

przyjętego Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 

na kontynentalny region biogeograficzny, notyfikowany jako dokument Nr C (2018) 8528, 

(Dz. U. UE. L 7/77 z 9 stycznia 2019 r.). Granice ostoi częściowo pokrywają się z OSOP: PLB260001 

„Dolina Nidy”.  

 Obszar „Ostoi Nidziańskiej” obejmuje teren gmin: Imielno: 2 312,41 ha, Busko-Zdrój 

570,98 ha, Kije 1 755,62 ha, miasto Pińczów 651,52 ha, Michałów 1 633,06 ha, Nowy Korczyn 

1 604,95 ha, Opatowiec 119,54 ha, Pińczów 9 277,17 ha, Wiślica 7 101,15 ha, Złota 1 489,24 ha. 

Obszar obejmuje naturalną dolinę Nidy i fragmenty przylegających do niej płaskowyżów. Krajobraz 

jest tu bardzo urozmaicony. Rzeka Nida silnie meandruje tworząc liczne starorzecza. W środkowej 

części biegu Nidy utworzył się rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych łąk, bagien i starorzeczy. 
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Przy małym spadku koryta rzeki, co roku tworzą się tu rozlewiska i rozwijają zbiorowiska szuwarowe 

i utrzymują łąki kośne. Lessowe, lekko faliste obszary płaskowyżów porozcinane są licznymi 

wąwozami, parowami oraz suchymi dolinami. Na odlesionym obszarze zlokalizowane są kompleksy 

stawów rybnych, będące ostoją wielu gatunków ptaków. W centrum Ponidzia mamy do czynienia z 

typową rzeźbą krasową związaną z występowaniem pokładów gipsu. Charakteryzuje ją występowanie 

licznych jaskiń, lejów krasowych, wywierzysk i ślepych dolinek. Wapienne i gipsowe wzgórza oraz 

zbocza wąwozów porastają murawy kserotermiczne, a dolinki zajęte są przez zbiorowiska łąkowe. 

Obszar ostoi jest słabo zalesiony. Występujące tutaj zbiorowiska leśne to przede wszystkim lasy 

świeże z fragmentami siedlisk borowych i olsowych. 

 Jednym z głównych walorów ostoi jest kras gipsowy, tworzący podłoże dla rzadko 

spotykanych, kserotermicznych, nagipsowych muraw. Związane są z nimi stanowiska wielu 

najrzadszych składników naczyniowej flory polskiej. Znajduje się tu jedyne w Polsce stanowisko 

sierpika różnolistnego Serratula lycopifolia oraz jedna z najmocniejszych populacji dziewięćsiła 

popłocholistnego Carlina onopordifolia. Dobrze wykształcone i zachowane są także zbiorowiska 

łąkowe i torfowiskowe, oraz lasy łęgowe. Jest to obszar występowania słonych źródeł, wokół których 

rozwijają się łąki halofilne. Łącznie na terenie obszaru zidentyfikowano 18 rodzajów siedlisk z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II. W ostoi występuje bogata 

fauna bezkręgowców, zwłaszcza związanych z siedliskami kserotermicznymi. Jest to miejsce lęgowe 

wielu gatunków ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych i ważny punkt na szlaku wędrówkowym ptaków 

(Dolina Nidy jest ostoją ptaków o randze europejskiej E62). W ostoi występuje jeden z największych 

w tej części kraju system rozlewisk. 

 

 Szczegółowe zasady ochrony dla Obszaru Natura 2000 „Ostoja Nidziańska”, zostały 

określone w „Planie zadań ochronnych”, ustanowionym: 

- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 kwietnia 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 

Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2014 r. poz. 1479); 

- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 listopada 

2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 

2014 r poz. 3283). Zmiana obejmuje wymianę załączników Nr 3, 4 i 5; 

- Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11lutego 2016 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2016 r 

poz. 575). Zmiana obejmuje zmianę działań ochronnych dla przedmiotu ochrony 8310 (jaskinie 

nie udostępnione do zwiedzania), w tabeli w zał Nr 5. 
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 Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar. Zarządzenie wraz ze zmianą zawiera: 

- opis granic (załącznik Nr 1 - Zarządzenie z 04.2014), 

- mapę obszaru (załącznik Nr 2 - Zarządzenie z 04.2014), 

- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochronny w obszarze Natura 2000 (załącznik Nr 3 - Zarządzenie z 11.2014), 

- cele działań ochronnych (załącznik Nr 4 Zarządzenie z - 11.2014), 

- działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania (załącznik Nr 5 - Zarządzenie z 11.2014 i Zarządzenie z 02.2016). 

  

 W granicach gminy Imielno, na obszarze „Ostoi Nidziańskiej”, znajdują się obszary wdrażania 

działań ochronnych dla przedmiotów ochrony o kodach: 

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphenion, 

Potamion, 

- 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 

- 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.  

- 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis), 

- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, torfowisk, mechowisk, 

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

- *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

- 1308 Barbastella barbastellus Mopek, 

- 1337 Castor fiber Bóbr europejski, 

- 1355 Lutra lutra Wydra, 

- 1166 Triturus cristatuscristatus Traszka grzebieniasta, 

- 1188 Bombina bombina Kumak nizinny, 

- 1096 Lampetra planeri Minóg strumieniowy, 

- 1145 Misgurnus fossilis Piskorz, 

- 1149 Cobitis taenia Koza, 

- 1130 Aspius aspius Boleń, 

- 1163 Cottus gobio Głowacz białopłetwy, 

- 5339 Rhodeus sericeus amarus Różanka, 

- 1032 Unio crassus Skójka gruboskorupowa, 

- 1037 Ophiogomphus cecilia Trzepla zielona, 
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 Plan zadań ochronnych przewiduje działania dla właściwego terytorialnie Nadleśniczego, 

właściciela lub wykonującego 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.  

1. Dla 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphenion, 

Potamion: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Zachowanie powierzchni zbiornika. 

Działania związane z ochroną czynną  

- Odmulanie (działanie fakultatywne). Odmulanie w okresie jesiennym (X – XI) około 30% danego 

zbiornika - za każdym razem na innej powierzchni. Wybrane ze zbiorników namuły wywieźć. 

Działania raz na 3 lata od wejścia w życie zarządzenia. 

- Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż brzegów (działanie fakultatywne). Wycinka drzew i 

krzewów pomiędzy 16 października a końcem lutego - w pasie do 10 m od brzegów utrzymywać 

zwarcie koron niewiększe niż 50%. Działania coroczne. 

- Ograniczenie zarastania (działanie fakultatywne). Ręczne usuwanie trzciny pomiędzy 

16 października a końcem lutego na około 50% powierzchni, z wywiezieniem biomasy. Działania 

coroczne. 

2. Dla 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis): 

Działania związane z ochroną czynną  

- Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż brzegów. W pasie do 10 m od brzegów utrzymywać 

zwarcie koron niewiększe niż 60%. Działanie coroczne pomiędzy 16 października a końcem 

lutego. Nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

- Odmulanie koryt cieków, po dokonaniu analizy rozmieszczenia i stanu zachowania przedmiotów 

ochrony oraz rozpoznaniu przyczyn odkładania się namułów oraz po określeniu uwarunkowań 

ochrony oraz podjęciu stosowych działań w oparciu o uzyskane nowe dane. W ciągu 5 lat od 

wejścia w życie zarządzenia. 

3. Dla 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.  

- Na znanych stanowiskach przedmiot nie wymaga działań związanych z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania oraz działań związanych z ochroną czynną. 

- Wymaga oceny stanu zachowania przedmiotów ochrony, inwentaryzacji terenowej i uzupełnienia 

wiedzy, analizy rozmieszczenia i stanu zachowania przedmiotów ochrony oraz określenia 

uwarunkowań ochrony oraz podjęcia stosowych działań w oparciu o uzyskane nowe dane. W 

ciągu 5 lat od wejścia w życie zarządzenia. 
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4. Dla 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis): 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe. 

Działania związane z ochroną czynną: 

- Wycinanie drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Wycinka 

pomiędzy 16 października a końcem lutego przy lub poniżej szyi korzeniowej. Sukcesywnie po 

ok 30% powierzchni na rok, na najbardziej zarośniętych powierzchniach siedliska. Działanie 

ciągłe do czasu odkrzewienia powierzchni. 

- Wypas (działanie fakultatywne). Wypas od 1 maja do 15 października – wskazane owce, kozy, 

obsada pomiędzy 0,4-0,6 i obciążenie do 5 DJP/ha/rok z wykoszeniem niedojadów. Na min. 50% 

ogólnej powierzchni rocznie. Na innych powierzchniach niż zabieg koszenia z wywiezieniem 

biomasy (w danym roku) lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu 

rolnośrodowiskowego, ukierunkowanego na ochronę siedliska 6210. Działanie ciągłe. 

- Koszenie z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Zabieg koszenia w terminie od 15 

sierpnia do 30 października (w przypadku braku możliwości wypasu) przeprowadzać od środka na 

zewnątrz powierzchni na min. 30%, max. 50% powierzchni rocznie, co roku na różnych 

powierzchniach. Koszenie na wysokości 10-15 cm lub prowadzić użytkowanie zgodnie z 

wymogami pakietu rolnośrodowiskowego, ukierunkowanego na ochronę siedliska 6210. Działanie 

ciągłe. 

5. Dla 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium): 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Utrzymanie istniejących zadrzewień nadwodnych  

Działania związane z ochroną czynną: 

- Prześwietlenie drzew i krzewów wzdłuż brzegów (działanie fakultatywne). Wycinka drzew i 

krzewów pomiędzy 16 października a końcem lutego - w pasie do 10m od brzegów utrzymywać 

zwarcie koron około 50%. Działanie ciągłe. 

6. Dla 6510 Niżowe i górskie 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.  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe. 

Działania związane z ochroną czynną: 
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- Koszenie z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne).Zabieg koszenia przeprowadzać w 

terminie od 15 czerwca do 30 września od środka na zewnątrz powierzchni. Minimum 50% 

rocznie (optymalnie 90% - w tym przypadku z pozostawieniem pasów runi około 10%) w każdym 

roku na innej powierzchni; koszenie na wysokości 10-15 cm. Nie częściej niż dwa pokosy w roku 

lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 6510. Działanie coroczne. 

- Ograniczenie ekspansji trzciny, z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Koszenie 

najsilniej zarośniętych trzciną płatów siedliska - dwa pokosy w roku (w okresie maj/czerwiec i 

wrzesień /październik); na tych samych powierzchniach, do czasu zlikwidowania gatunku lub 

osiągnięcia zwarcia nie przekraczającego 20% lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami 

pakietu rolnośrodowiskowego, ukierunkowanego na ochronę siedliska 6510. Działanie coroczne.  

- Wycinanie drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Wycinka 

pomiędzy 16 października a końcem lutego, przy lub poniżej szyi korzeniowej. Dopuszcza się 

pozostawienie pojedynczych rozproszonych drzew i krzewów (w tym kęp), jednak nie więcej niż 

10% powierzchni działki. Działanie coroczne do czasu odsłonięcia powierzchni.  

- Wypas (działanie fakultatywne). Wypas zwierzętami gospodarskimi od 15 lipca do 15 

października – prowadzony zamiast drugiego pokosu, spasanie powierzchni obsadą do 1 i 

obciążeniem do 10 DJP/ha/roku. Po zakończeniu wypasu wykosić niedojady. Dopuszcza się 

wypas po drugim koszeniu oraz wypas całoroczny, na całej działce ale nie częściej niż raz na 3 

lata lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu rolnośrodowiskowego, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 6510. Działanie coroczne.  

7. Dla 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea)  

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy:  

- Aktualizacja Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. 

- Wnioskowanie o zmianę statusu ochronnego siedliska, którego występowanie w obszarze Natura 

2000 zostało zweryfikowane na etapie prac nad projektem planu zadań ochronnych. W pierwszym 

roku od wejścia w życie zarządzenia. 

8. Dla 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, torfowisk, mechowisk:  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie kośne. Działanie coroczne. 

Działania związane z ochroną czynną: 

- Koszenie z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Zabieg koszenia w terminie od 

15 września do 30 października przeprowadzać od środka na zewnątrz powierzchni; koszenie na 

wysokości około 10-15 cm lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami pakietu 

rolnośrodowiskowego, ukierunkowanego na ochronę siedliska 7230. Działanie coroczne. 
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- Ograniczenie ekspansji trzciny, z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Koszenie 

najsilniej zarośniętych trzciną płatów siedliska dwa pokosy w roku (w okresie maj/czerwiec 

i wrzesień /październik), na tych samych powierzchniach, do czasu zlikwidowania gatunku lub 

osiągnięcia zwarcia nieprzekraczającego 20% lub prowadzić użytkowanie zgodnie z wymogami 

pakietu rolnośrodowiskowego, ukierunkowanego na ochronę siedliska 7230. Działanie coroczne. 

9. Dla 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum):  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania. Wskazania do 

prowadzenia gospodarki leśnej. 

- Odstąpienie od rębni zupełnych w siedlisku przyrodniczym oraz niewprowadzanie obcych 

ekologicznie i geograficznie gatunków. Odstąpienie od makroniwelowania terenu. Działanie 

coroczne. 

- Gospodarowanie w lasach grądowych powinno doprowadzić do wykształcenia 

wielogatunkowego, zróżnicowanego wiekowo drzewostanu liściastego z udziałem Db, Jw, Gb, 

Lp, Wi, Kl o zwarciu drzewostanu w granicach 70-90%. Docelowo z udziałem starych drzew (w 

tym martwych) w granicach 5-10%. W razie potrzeb.  

- W wydzieleniach lub ich częściach w siedlisku przyrodniczym, gdzie drzewostan jest niezgodny z 

preferowanym składem dla lasów grądowych, w przypadku wykonywania zabiegów 

gospodarczych prowadzić przebudowę w kierunku drzewostanów liściastych: Db, Jw, Gb, Lp, Wi, 

Kl. Przebudowę prowadzić na bazie rębni stopniowych IVd i częściowych IIa, IIIb oraz cięć 

pielęgnacyjnych przekształceniowych. W razie potrzeb.  

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy: 

- Wskazanie powierzchni leśnych o wysokich i średnich parametrach struktury i funkcji. Na 

podstawie szczegółowych obserwacji (inwentaryzacji) terenowych w uzgodnieniu z Lasami 

Państwowymi i niezależnym ekspertem przyrodnikiem wybrać powierzchnie o wysokich i 

średnich walorach przyrodniczych, gdzie jest szansa utrzymania i relatywnie szybkiego 

odtworzenia lasu grądowego o wskaźnikowych parametrach struktury i funkcji. Powierzchnie te 

powinny być z czasem (po uzyskaniu wskaźnikowych parametrów) wyłączone z użytkowania. 

10. Dla *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania. Wskazania do 

prowadzenia gospodarki leśnej. 

- Odstąpienie od rębni zupełnych w siedlisku przyrodniczym oraz niewprowadzanie obcych 

ekologicznie i geograficznie gatunków. Odstąpienie od makroniwelowania terenu. Działanie 

coroczne. 

- Gospodarka przerębowa. Utrzymanie zwarcia koron na poziomie minimum 80%. Wstrzymanie 

wykonania cięć rębnych w pasie o szerokości 20m+20m wzdłuż cieków wodnych. Na pozostałych 

obszarach, w ramach prowadzonych cięć rębnych dążyć do pozostawienia w formie pojedynczych 

drzew, grup i kęp drzew starych, w tym drzew o pierśnicy ponad 40 cm na powierzchni 5-10% 
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powierzchni manipulacyjnej. W długofalowym gospodarowaniu dążyć do zastępowania rębni 

częściowych rębniami stopniowymi z wydłużonym okresem odnawiania. W razie potrzeb.  

11. Dla 1308 Barbastella barbastellus Mopek: 

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy: 

- Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie stanu wiedzy. Analiza rozmieszczenia i stanu zachowania 

przedmiotu ochrony. Określenie uwarunkowań ochrony oraz podjęcie stosownych działań w 

oparciu o uzyskane nowe dane. W szczególności zweryfikowanie informacji o zimowaniu 

mopków. Do 5 lat od wejścia w życie zarządzenia. 

12. Dla 1337 Castor fiber Bóbr europejski: 

Przedmiot na znanych stanowiskach nie wymaga działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania oraz z ochrona czynną.  

13. Dla 1355 Lutra lutra Wydra: 

Przedmiot na znanych stanowiskach nie wymaga działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania oraz z ochrona czynną.  

14. Dla 1166 Triturus cristatuscristatus Traszka grzebieniasta: 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska gatunku stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Ekstensywne użytkowanie zbiornika. Działanie coroczne. 

Działania związane z ochroną czynną: 

- Wycinanie drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Wycinka 

pomiędzy 16 października a końcem lutego drzew i krzewów do momentu uzyskania zacieniania 

zbiornika nie przekraczającego 50%, pozostawienie pojedynczych ściętych pni do samoistnego 

rozkładu. Działania coroczne.  

- Ograniczenie ekspansji trzciny, z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Koszenie 

najsilniej zarośniętych trzciną płatów siedliska dwa pokosy w roku (w okresie maj/czerwiec i 

wrzesień /październik); dwukrotnie na tych samych powierzchniach, do czasu zlikwidowania 

trzciny lub osiągnięcia zwarcia nie przekraczającego 20%. Działanie coroczne. 

15. Dla 1188 Bombina bombina Kumak nizinny  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania: 

- Zachowanie siedliska gatunku stanowiącego przedmiot ochrony (działanie obligatoryjne). 

- Zachowanie powierzchni zbiornika. Działanie coroczne. 

Działania związane z ochroną czynną: 

- Wycinanie drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Wycinka drzew i 

krzewów pomiędzy 16 października a końcem lutego; do momentu uzyskania zacieniania 

zbiornika nie przekraczającego 50%, pozostawienie pojedynczych ściętych pni. Działania 

coroczne. 
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- Ograniczenie ekspansji trzciny, wywiezieniem biomasy (działanie fakultatywne). Koszenie 

najsilniej zarośniętych trzciną płatów siedliska dwa pokosy w roku (w okresie maj/czerwiec i 

wrzesień /październik); dwukrotnie na tych samych powierzchniach, do czasu zlikwidowania 

trzciny lub osiągnięcia zwarcia nie przekraczającego 20%. Działanie coroczne. 

16. Dla: 1096 Lampetra planeri Minóg strumieniowy, 1145 Misgurnus fossilis Piskorz, 1149 Cobitis 

taenia Koza, 1130 Aspius aspius Boleń, 1163 Cottus gobio Głowacz białopłetwy, 5339 Rhodeus 

sericeus amarus Różanka: 

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy: 

- Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie stanu wiedzy. Analiza rozmieszczenia i stanu zachowania 

przedmiotu ochrony. Określenie uwarunkowań ochrony oraz podjęcie stosownych działań w 

oparciu o uzyskane nowe dane. Do 5 lat od wejścia w życie zarządzenia. 

17. 1032 Unio crassus Skójka gruboskorupowa: 

Działania związane z uzupełnieniem stanu wiedzy: 

- Inwentaryzacja terenowa i uzupełnienie stanu wiedzy. Analiza rozmieszczenia i stanu zachowania 

przedmiotu ochrony. Określenie uwarunkowań ochrony oraz podjęcie stosownych działań w 

oparciu o uzyskane nowe dane. Do 5 lat od wejścia w życie zarządzenia. 

18. Dla 1037 Ophiogomphus cecilia Trzepla zielona: 

Przedmiot na znanych stanowiskach nie wymaga działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania oraz z ochrona czynną.  

 

h) pomniki przyrody 

 W granicach gminy Imielno znajdują się cztery zatwierdzone pomniki przyrody: wierzba 

biała, lipa drobnolistna i kasztanowiec zwyczajny rosnące w miejscowości Stawy, lipa drobnolistna 

rosnąca w miejscowości Mierzwin oraz proponowany do objęcia ochroną klon pospolity rosnący w 

miejscowości Motkowice. 

 
 Na terenie założenia parku podworskiego w miejscowości Stawy, na działce o nr ewid. 320, 

znajdują się pomniki przyrody ożywionej:  

- Wierzba biała, nr pomnika w rejestrze RDOŚ: 349, utworzony 19.10.1994 r., obwód na 

wysokości 1,3 m: 550 cm, wysokość 21,0 m. 

- Lipa drobnolistna Tilia cordata, nr pomnika w rejestrze RDOŚ: 350, utworzony 19.10.1994 r., 

pierśnica: 86 cm, obwód na wysokości 1,3 m: 270 cm, wysokość: 25,0 m. 

 Obydwa pomniki przyjęte są Uchwałą Nr III/37/94 Rady Gminy w Imielnie z dnia 

19 października 1994 r. w sprawie ochrony indywidualnej obiektu przyrodniczego (bez publikatora) 

oraz Uchwałą Nr 4/3/94 Zarządu Gminy w Imielnie z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie sposobu 

użytkowania i ochrony pomnika we wsi Stawy (bez publikatora). 
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 Zgodnie z uchwałami, względem powyższych pomników zabronione jest: 

- zanieczyszczanie terenu wokół obiektów, 

- niszczenia drzew, 

- niszczenia gleby, 

- wzniecania ognia,  

- zakopywania i wylewania odpadów, 

- wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w promieniu 15,0 m od rzutu korony. 

 

 Na terenie założenia parku podworskiego w miejscowości Stawy, na działce o nr ewid. 320, 

znajduje się pomnik przyrody ożywionej: 

- Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum, nr pomnika w 

rejestrze RDOŚ: 859, utworzony 30.12.2008 r., pierśnica 96 cm, obwód na wysokości 1,3 m 

302 cm, wysokość 28,0 m. 

 Pomniki przyjęto Uchwałą Nr XXI/111/08 Rady Gminy w Imielnie z dn. 30 grudnia 2008 r. w 

sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 23.03.2009 r. Nr 61 

poz. 817). Uchwała w § 3, wprowadza następujące zakazy: 

- niszczenia lub uszkadzania obiektu, 

- wykonywania prac ziemnych w pobliżu obiektu, 

- umieszczania tablic reklamowych. 

 

 Na terenie parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Mierzwinie - na terenie cmentarza przy kościele, 

na działce o nr ewid. 180, znajduje się pomnik przyrody ożywionej: 

- Lipa drobnolistna Tilia cordata, nr pomnika w rejestrze RDOŚ: 359, utworzony 29.12.1995 r., 

pierśnica: 146cm; obwód na wysokości 1,3 m: 459cm; wysokość: 32,0 m 

 Pomniki przyjęto Uchwałą Nr X/97/95 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 1995 r. w 

sprawie ochrony indywidualnej i sposobu użytkowania obiektu przyrodniczego (bez publikatora). 

 Uchwała, względem pomnika zabrania: 

- wycięcia, niszczenia lub jakiegokolwiek uszkadzania, 

- zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, 

- nacinania, rycia napisów i znaków, 

- wchodzenia na drzewo, 

- umieszczania tablic oraz wszelkich innych znaków i przedmiotów za wyjątkiem napisów o 

ochronie obiektu. 

 

 Na terenie założenia parku podworskiego w miejscowości Motkowice, na działce o nr ewid. 

1017/9, znajduje się proponowany pomnik przyrody ożywionej: 

- Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides, proponowany nr pomnika w rejestrze 

RDOŚ: 814; pierśnica: 129 cm; obwód na wysokości 1,3 m: 405 cm; wysokość: 29,0 m). 
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 Pomnik przyjęto Uchwałą Nr VI/23/2007 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 marca 2007 r. 

w sprawie objęcia ochroną w formie pomnika przyrody. Uchwała ta, nie została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, i ze względów formalnych, pomnik ten nie 

obowiązuje. Opisywany klon pospolity, przyjęty ponownie nową uchwałą Rady Gminy Imielno, po 

opublikowaniu, stanie się pełnoprawnym pomnikiem przyrody. Procedura ta, umożliwi wniesienie 

cennego i pięknego klonu, do wykazu pomników przyrody prowadzonego przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 Zgodnie z uchwałą z 2007 r., względem pomnika obowiązują zakazy: 

- niszczenia lub uszkadzania obiektu, 

- wykonywania prac ziemnych w pobliżu obiektu, 

- umieszczania tablic reklamowych. 

 

i) proponowany użytek ekologiczny „Torfianki pod Sobowicami” 

 Proponowany użytek ekologiczny „Torfianki pod Sobowicami” – obejmuje zespół łąk, 

bagien i niewielkich zbiorników wodnych, powstałych w wyniku napełnienia wodą zagłębień terenu 

po wydobyciu torfu. Zbiorniki te mają charakter dystroficzny, czyli odznaczają się małą zasobnością 

w substancje pokarmowe oraz dużą zawartością kwasów humusowych w wodzie, powodujące 

zabarwienie wody na żółto – brązowy kolor. 

 
 Teren odznacza ten się cenną i ciekawą florą i fauną i ma duże znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej w dolinie rzeki Nidy.  

 Teren proponowanego użytku ma o powierzchnię ok 20 ha. 

 

Unikatowe cechy doliny Nidy 

 Poniżej miejscowości Motkowice uformowała się unikatowa struktura geomorfologiczna - 

delta śródlądowa. Nida wpływa tutaj do obszernego zagłębienia tektonicznego o płaskim dnie. Rzeka 

zwalnia bieg i dzieli koryto na kilka ramion płynących równolegle. Cały obszar jest poprzecinany 

siecią małych cieków, którymi woda przepływa między głównymi zbiornikami wody i odgałęzieniami 

rzeki. W okolicach Sobowic odnogi rzeczne łączą się ponownie ze sobą, tworząc jedno koryto 

rzeczne. Rzeka osadza niesiony materiał, który często wypłyca koryto lub je nawet zatyka, co owocuje 

zmianami jej biegu i zabagnieniem terasy zalewowej. 

 Lewobrzeżną (wschodnią), niezmeliorowaną część delty pokrywa kilka tysięcy hektarów 

bagien, rozlewisk i wilgotnych łąk. Jest to jedna z najważniejszych ostoi fauny na terenie 

Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jeden z większych, naturalnych obszarów bagien w 

Małopolsce. Część prawobrzeżna (zachodnia) została zmeliorowana i pokrywają ją w większej części, 

zwłaszcza w okolicach wsi Stawy, łąki i pastwiska.  

 Ponieważ większość cieków na tym terenie należy do rzek o charakterze nizinnym dominuje 

tutaj typ rzeki meandrującej. Charakteryzuje się on bardzo krętym, głębokim korytem rzecznym, 
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układającym się w charakterystyczne zakola, w których szybki nurt rzeki eroduje ścianę po 

zewnętrznej stronie krzywizny zakola, podczas, gdy po wewnętrznej prąd wody zwalnia i odkłada 

niesione osady, co widać w postaci obszernych łach piasku. Zakola rzeczne są co jakiś czas odcinane i 

tworzą się starorzecza w kształcie rogalika. Pomiędzy Motkowicami a Skowronnem Nida ma 

charakter roztokowy — tworzy wciąż nowe koryta i przerzuca główny nurt. Powstają starorzecza o 

kształcie wydłużonym. Po pewnym czasie przepływ przez zakole zamiera i zaczyna ono zarastać i 

zamulać się. Z czasem tworzy się siedlisko podmokłe, a nawet lądowe. W czasie tego procesu zakole 

jest miejscem występowania bardzo różnych biocenoz. 

 Gdy rzeka niesie dużo osadów przybiera postać rzeki warkoczowej - koryto rzeki jest proste, 

płytkie i szerokie, nurt dzieli się na kilka odnóg, powstają odsypy piasku i wyspy. Powstające wyspy 

szybko zarastają zaroślami łęgowymi i są znakomitym siedliskiem dla ptaków. 

 W granicach śródlądowej delty Nidy występuje ok. 150 gatunków ptaków, w tym gatunki o 

specjalnym statusie ochronnym, wpisane na „Światową czerwoną listę zwierząt ginących i 

zagrożonych" Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody oraz gatunki wymienione w „Polskiej 

czerwonej księgi zwierząt". 

 

 Ustanowienie: pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy, określa nazwę 

danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie 

potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub 

jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych wart.45 ust.1. Projekty powyższych uchwał, 

wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

 Zgodnie z Art.45.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1614 z późn. 

zmianami), w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego 

lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych; 

6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
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9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11. umieszczania tablic reklamowych. 

 2.Zakazy, o których mowa wust.1, nie dotyczą: 

1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody; 

2. realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po 

uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

2.12. Korytarze ekologiczne 

Wschodnia część terenu gminy Imielno, obejmująca całe sołectwo Borszowice oraz części 

sołectw: Motkowice, Stawy, Imielnica, Sobowice, Bełk i Zegartowice, stanowi część Głównego 

Korytarza Ekologicznego Południowo-Centralnego (KPdC), w części Korytarza Ekologicznego 

Doliny Nidy. Klasyfikacja korytarzy ekologicznych została przytoczona na podstawie opracowania 

„Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” wykonanego 

przez zespół pod kierownictwem prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego. Zasięg przestrzenny korytarzy 

uwzględniono na podstawie map z Geoserwisu GDOŚ, z zakładki Inne dane środowiskowe. 

 Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami 

Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż doliny Wisły. Potem skręca na zachód i łukiem nad 

Puszczą Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 

Następnie poprzez Lasy Lublinieckie i Bory Stobrawskie idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy 

i kończy się w Borach Dolnośląskich. 

 Doliny rzek i cieków, uchodzących do Nidy, stanowią wspomagające ciągi ekologiczne. 

 
 Wyznaczone korytarze główne stanowią ważne ogniwo łączności ekologicznej w skali 

Europy. Przez puszcze północnej Polski oraz sieć korytarzy, ciągłość wschodnio-europejskich 

obszarów przyrodniczych może być przedłużona aż do zachodnich granic Polski oraz wschodnich 

Niemiec. Umożliwiłoby to migracje zwierząt w skali kontynentalnej i rekolonizację zachodniej Polski 

i innych krajów Europy przez rzadkie gatunki zwierząt i roślin. 

Ciągi ekologiczne stanowią uzupełniający łącznik między obszarami szczególnie cennymi 

przyrodniczo, przyczyniający się do migracji świata roślinnego i zwierzęcego. Dla terenów tych 

można sformułować następujące zalecenia dotyczące zagospodarowania: 
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− preferowanie rozwoju trwałych użytków zielonych na terenach bezpośrednio przylegających do 

rzek, 

− działania mające na celu likwidowanie i nie wprowadzanie do środowiska barier poprzecznych 

ograniczających przepływ powietrza i wód, 

− ochrony i uzupełnienia biologicznej obudowy rzek (zadrzewienia przywodne). 

 

2.13. Ochrona dóbr kultury 

a) obiekty zabytkowe 

 W granicach opracowania znajduje się szereg zabytkowych obiektów architektury i 

budownictwa stanowiących pozostałości historycznie ukształtowanej zabudowy, posiadającej cenne 

walory kompozycyjno – przestrzenne i architektoniczne. Część z nich została wpisana w całości lub w 

części do rejestru zabytków. Obiekty te podlegają bezwzględnej ochronie w zakresie określonym w 

poszczególnych decyzjach dotyczących wpisu. Czcionką pogrubioną wyróżniono obiekty wpisane 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego oraz ich aktualny numer w 

rejestrze, a na rysunku, obiekty te, zaznaczono kolorem amarantowym. Czcionką zwykłą wypisano 

obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, a na rysunku, obiekty te, zaznaczono kolorem czarnym. 

 Oprócz nieruchomych obiektów zabytkowych w świątyniach znajdują się również tzw. 

ruchome dobra kultury stanowiące wystrój i wyposażenie kościołów. 

 
Jędrzejowska Kolej Dojazdowa:                                                Rejestr: 11/85/1 i 3 z 20.02.1995 r. 

odcinek kolei wąskotorowej w obrębie terytorium gminy Imielno, ze wszystkimi torami, 

rozjazdami i przepustami, przebiegająca przez teren sołectw: Jakubów, Wygoda, Motkowice (wraz 

ze stacją kolejową), Stawy,  odcinek o dł 7,5 km; budowana ok. 1915 r. przez wojska austriackie. 

 
Grudzyny 

Zespół dworsko – parkowy:                                                        Rejestr: 88/1 – 2 z 02.06.2008 r. 

1. Dwór, ob. mieszkania nauczycieli, mur., 2 ćw. XIX w., remont    Rejestr: 88/1 z 02.06.2008 r. 

2. Park, k. XIX w..                                                                              Rejestr: 88/2 z 02.06.2008 r. 

 
Imielno 

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja :                               Rejestr: 89/1 – 2 z 02.06.2008 r. 

1. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja , mur., 1 poł. XIII w., przebud. 2 poł. XV w., przebud. z 

dobud. zakrystii i kaplic pd. i pn. XVII w., restaur. po zawaleniu wsch. ściany prezbiterium 

1913 r. i 1951 – 1954 r.,                                                                  Rejestr: 89/1 z 02.06.2008 r. 

2. Dzwonnica, mur., ok. 1850,                                                           Rejestr: 89/2 z 02.06.2008 r. 

- cmentarz przykościelny 

- ogrodzenie z bramką i schodami, mur., ok. 1850 r. 

- plebania, mur., ok. 1906 r. 
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oraz 
- cmentarz paraf. rzym.- kat., 1 poł. XX w. 

- kaplica cmentarna, mur., k. XIX.w. 

- dawna karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Kościelna 3 – róg ul. Głównej, mur., XVIII w.(?) 

 

Mierzwin 

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła 

- Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, mur., 2 ćw. XVI w. (1544 ?), dobud. kaplicy 1612 r. 

i przybudówki od pd. 1888 r., remont.,                                          Rejestr: 90 z 02.06.2008 r. 

- dzwonnica, drewn., 2 poł. XVIII w., 

- cmentarz przykościelny 

- ogrodzenie z bramą, mur. – żel., 4 ćw. XIX w., 

- plebania, mur., 1897.  

oraz 
- cmentarz parafialny rzym.- kat., 1 poł. XIX w. 

 

Motkowice 

Zespół parkowo - folwarczny                                                             Rejestr: 91/1 – 8 z 02.06.2008 r. 

1. Pozostałość bramy parkowej                                                      Rejestr: 91/1 z 02.06.2008 r. 

2. Pozostałość parku                                                                        Rejestr: 91/2 z 02.06.2008 r. 

3. Dwie bramy na dziedziniec gospodarczy                                   Rejestr: 91/3 z 02.06.2008 r. 

4. Spichlerz                                                                                       Rejestr: 91/4 z 02.06.2008 r. 

5. Magazyn                                                                                       Rejestr: 91/5 z 02.06.2008 r. 

6. Ruina stajni                                                                                  Rejestr: 91/6 z 02.06.2008 r. 

7. Ruina stodoły                                                                                Rejestr: 91/7 z 02.06.2008 r. 

8. Stodoła                                                                                           Rejestr: 91/8 z 02.06.2008 r. 

- czworak, ob. dom mieszkalny, mur., 2 poł. XIX w., 

- gorzelnia, mur., 1 poł. XIX w. (?), rozbud. XIX/XX w. (przy zespole folwarcznym) 

(budynki i obiekty wymienione w Rejestrze zabytków, pod nr od 3 do 8 nie istnieją – inwentaryzacja 

urbanistyczna terenu gminy Imielno z sierpnia 2019 r.) 

Cmentarz wojenny 1914 – 1915 r. (z I wojny światowej)                  Rejestr: 92 z 02.06.2008 r. 

 

Opatkowice Drewniane 

- kapliczka Matki Boskiej, mur., ok, 1919 r. 

 

Opatkowice Murowane 

Zespół dworsko – parkowy:                                                                Rejestr: 93/1 – 2 z 02.06.2008 r. 

1. Dwór, mur., XIX w., przeb.l.50 XX w. i 2011 -2013 r.                 Rejestr: 93/1 z 02.06.2008 r. 

2. Park, k. XIX w..                                                                             Rejestr: 93/2 z 02.06.2008 r. 
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- obora w zagrodzie nr 24, mur., XIX/XX w. 

- spichlerz, wł. GS, mur., k. XIX w. 

 

Stawy 

Zespół dworski: 

- dwór, mur., 2 poł XIX, cz. rozebrany 1980, odbud. w dawnej formie 1990 – 1993, 

- park XVIII, przekształcony 2 poł. XIX, cz. zniszcz. 1946 r.        Rejestr: 94 z 02.06.2008 r. 

 
 Na terenie gminy znajdują się liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Szczególnie 

charakterystyczne dla tego rejonu są kamienne figury. Ich rodowód może sięgać nawet XVI w. 

Stanowią one przykładem rzemiosła ludowego. Należy je otoczyć opieką konserwatorską. 

Współcześnie mieszkańcy również chętnie stawiają w pobliżu swoich domów figury święte i krzyże. 

Wszystkie te symbole wiary, bez względu na okres powstania, powinny zostać chronione zarówno 

jako wartość kulturowa jak i charakterystyczny element polskiej wsi.  

 
 Wymienione obiekt podlegają ochronie konserwatorskiej w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 2067). Wszelkie prace podejmowane przy obiekcie i w jego otoczeniu ekspozycyjnym, wymagają 

uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. 

 

b) archeologia 

 Gmina Imielno, położona jest w strefie bogatego osadnictwa pradziejowego, wymagającego 

bezwzględnej ochrony dziedzictwa kulturowego (istniejącego pod powierzchnią ziemi) poprzez 

dostosowanie bieżących zadań inwestycyjnych do potrzeb wynikających z zaznaczenia obiektów i 

stanowisk archeologicznych. 

 
 Na terenie gminy znajdują się obiekty archeologiczne, wpisany do rejestru zabytków: 
 
- rezerwat archeologiczny, chroniący grodzisko wczesnośredniowieczne, obiekt wpisany do 

rejestru zabytków, pod Nr Rejestru C.5 z dnia 28 sierpnia 2014 r (pierwszy wpis do rejestru  

zabytków: Nr rejestru 524 A z dnia 27 marca 1971 r.) 

 Grodzisko, obejmuje wyjątkowo cenny kompleks osadniczo – obronny pochodzący z epoki 

plemiennej i wczesnopaństwowej (VIII-XII w.). Stanowi pozostałość po kamiennej osadzie obronnej. 

Osada okolona była pierścieniami fos i wałów; należała do systemu obrony pogranicza ziem 

piastowskich. Grodzisko zlokalizowane zostało na wyspie, w dawnych rozwidleniach Nidy. Grodzisko 

jest częścią dziedzictwa kulturowego trwale wpisanego w krajobraz. Teren jest użytkowany rolniczo. 

 Rezerwat archeologiczny położony jest na terenie gruntów należących do sołectwa Motkowice 

i Stawy w gminie Imielno oraz gruntów należących do sołectwa Umianowice gmina Kije. Samo 

grodzisko zlokalizowane jest w sołectwie Stawy w gminie Imielno. 
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- osada wczesnośredniowieczna, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, pod Nr Rejestru 

703 A , z dnia7 marca 1972 r. 

 Jest to osada wczesnośredniowieczna – stanowisko 2 – położona na terenie sołectwa Stawy, 

tuż przy granicy z sołectwem Motkowice, na terenie nazywanym „Mieczne” Jest ważnym obiektem 

archeologicznym, przedstawia dużą wartość dla badań nad najdawniejszymi dziejami naszego kraju i 

podlega ochronie prawnej. Teren jest użytkowany rolniczo. 

 
- osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowieczna, obiekt wpisany jest do 

rejestru zabytków, pod Nr Rejestru 705 A , z dnia7 marca 1972 r. 

 Jest to osada 

Jest to osada z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowieczna – stanowisko 1 – położona na 

terenie sołectwa Motkowice, na terenie dawnej Spółdzielni Produkcyjnej. Działki są częściowo 

zabudowane i zniszczone przez wkopy gospodarcze. Jest ważnym obiektem archeologicznym, 

przedstawia dużą wartość dla badań nad najdawniejszymi dziejami naszego kraju i podlega ochronie 

prawnej. 

 

 Na obszarze rezerwatu archeologicznego oraz osad zakazuje się dokonywania jakichkolwiek 

zmian w stanie istniejącym. Na rysunku, w kolorem amarantowym, wskazano granice wpisu do 

rejestru obiektów archeologicznych. 

 

 Oprócz obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, na terenie gminy 

Imielno znajdują się liczne stanowiska archeologiczne znane z badań Archeologicznego Zdjęcia 

Polski (AZP), rozpoznania powierzchniowego, danych bibliograficznych i archiwalnych. Stanowiska 

archeologiczne stanowią pozostałości śladów osadniczych, osad, cmentarzysk. W granicach 

opracowania, najliczniejsze stanowiska archeologiczne spotykamy w granicy sołectw: Sobowice, 

Bełk, Borszowice, Motkowice, Stawy, Imielnica, Opatkowice Murowane, Opatkowice Drewniane, 

Opatkowice Pojałowskie, Grudzyny, Zegartowice. Mniej liczne są stanowiska archeologiczne w 

sołectwach: Imielno, Dalechowy, Mierzwin. 

 

 Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie obiektów archeologicznych wpisanych do 

rejestru zabytków jak i pozostałych stanowisk archeologicznych, ujętych w wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków, podlega uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i jest podporządkowana ŚWKZ. Przypadkowe znaleziska, mające cechy zabytku 

archeologicznego, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), wymagają zabezpieczenia i powiadomienia organów 

samorządowych i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 
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2.14. Gospodarka odpadowa i ściekowa 

a) gospodarka odpadowa 

Uchwała Nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., w 

sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016 – 2022 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2016 r., poz. 2411), dzieli obszar województwa 

świętokrzyskiego na 6 regionów grupujących sąsiadujące powiaty. Gmina Imielno znajduje się w 

regionie 3 gospodarowania odpadami. Tereny gminy przynależy do instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych w miejscowości Włoszczowa, ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa, a zastępczo 

przewidziana jest do obsługi przez instalacje w miejscowościach: Końskie, ul. Spacerowa, 26-200 

Końskie i Promnik, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Strawczyn. 

 
 Na terenie gminy rekultywowano dawne składowiska Motkowice, Mierzwin i Imielnica. 

Gmina rezygnuje też, z terenu planowanego w dawnym studium terenu pod gminne składowisko 

odpadów na terenie sołectwa Opatkowice Murowane i pod sortownię odpadów w sołectwie Wygoda. 

 
Zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 100% mieszkańców gminy. Zasady 

gospodarowania odpadami w gminie regulują między innymi: 

- Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 2726). 

- Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i 

miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 2727). 

- Uchwała Nr XXVI.183.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielno (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2018 r., poz. 151). 

- Uchwała Nr XVI.97.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 

4 lipca 2016 r., poz. 2043) z późniejszymi zmianami. 

 
 Zgodnie z przyjętymi Uchwałami, w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Imielno: 

 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów tj.: 

- papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z 

tektury), 

- szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła), 
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- metale i tworzywa sztuczne (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe), 

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady 

kuchenne i spożywcze, opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone), 

- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki, odpady te należy gromadzić w taki sposób, aby 

uniemożliwi ć lub ograniczyć dostęp osób trzecich), 

- odpady wielkogabarytowe (odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 

umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tj. 

meble, opony itp.), 

- odpady elektryczne i elektroniczne (wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny), 

- odpady remontowo- budowlane (odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które 

nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji 

budowlano – architektonicznej), 

- odpady pozostałe po selekcji, do których zalicza się odpady nie mieszczące się w wyżej 

wymienionych frakcjach. 

 Właściciel nieruchomości, który prowadzi selektywną zbiórkę odpadów ulegających 

biodegradacji do własnego kompostownika obowiązany jest zgłosić ten fakt w składanej deklaracji 

oraz podać jego pojemność, 

 Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych i terenów użytku publicznego: 

- odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu, 

- odpady zbierane selektywnie – jeden raz w miesiącu, 

- popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, 

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny – nie rzadziej niż 

jeden raz w roku, 

- właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych mają możliwość dostarczyć 

odpady elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe we własnym zakresie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów usytuowanego w Imielnie oraz zbierane selektywnie. 

 Do zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno przewidziane są: 

- Worki o pojemności od 60 l do 120 l, (w tym worki o zwiększonej wytrzymałości), 

- Kosze uliczne o pojemności do 60 l, 

- Pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 

- Kontenery o pojemności 7 tys. l, 

- Inne, specjalne pojemniki w tym do zbierania odpadów niebezpiecznych, 

- Kompostowniki. 
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 Określa się rodzaje i pojemności worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

- odpady papieru gromadzone są do worków o pojemności 120 l w kolorze niebieskim, 

-  odpady szkła gromadzone są do worków o pojemności 120 l w kolorze zielonym, 

- odpady metalu i tworzyw sztucznych gromadzone są do worków o pojemności 120 l 

w kolorze żółtym, 

- odpady ulegające biodegradacji gromadzone są do worków o pojemności 120 l w kolorze 

brązowym, 

- odpady komunalne zmieszane gromadzone będą do pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100l, 

7 tys. l w kolorze czarnym, 

- frakcje odpadów elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych i remontowo-

budowlanych gromadzone są w dowolne opakowania, jednak tak, aby możliwa była ich 

identyfikacja. 

 Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zobowiązani są 

dostosować pojemność pojemników na odpady komunalne do swych indywidualnych potrzeb, 

uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru: 

- dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na lokal, 

- dla lokali handlowych – 3 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na lokal, 

- dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l na każdy punkt, 

- dla obiektów biurowych (w firmach produkcyjnych, usługowych itp.) – pojemnik 120 l na 

każdych 10 pracowników tego biura ale nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na obiekt, 

- dla nieruchomości użyteczności publicznej – 20 l na każdego pracownika, lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na lokal, 

- dla szkół, przedszkoli, żłobków – 3 l odpadów komunalnych na każde dziecko, ucznia i 

pracownika lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l. 

Działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinny być planowane, 

projektowane i prowadzone, tak aby: 

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływania 

na środowisko, 

− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu 

odpadów, 

− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi oraz należy prowadzić zbierane 

odpadów w sposób selektywny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 poz.701 z późn. zm.). 
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b) gospodarka ściekowa 

 Na terenie gminy nie funkcjonuje zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Nie ma również 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Nie planuje się również ich budowy. 

 
 Zmianie uległa wcześniejsza koncepcja oczyszczania ścieków w gminie, przewidująca 

budowę zbiorczej oczyszczalni gminnej i systemu kanalizacji zbiorczej. 

 Aktualnie, na terenie gminy Imielno, wykonanych jest 573 indywidualnych, 

przydomowych, oczyszczalni ścieków, z tego 546 wykonano w 2014 r., a 27 w 2017 r. 

 

 Oczyszczalnie wykonane w 2014 r. działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu. Stanowią system obiektów technicznych i 

naturalnych, służących usuwaniu i unieszkodliwianiu ścieków bytowych. 

 Podstawowe etapy oczyszczania: 

1. Stopień mechaniczno-biologiczny – układ zbiorników z wydzielonymi etapami oczyszczania. W 

zbiornikach stwarzane są warunki tlenowe niezbędne do życia kolonii bakterii zawieszonych w 

oczyszczanej cieczy. Procesy tlenowe i beztlenowe w zbiornikach odbywają się cyklicznie. Ścieki 

rozkładane są do prostych substancji, które można odprowadzić do gruntu za pomocą drenażu 

rozsączającego lub do cieku wodnego. 

2. Drenaż rozsączający, czyli biegnący w glebie układ perforowanych rur, ułożonych na żwirowym 

podłożu, przez które przesączają się oczyszczone ścieki. 

3. Dodatkowymi elementami są studnie przepompowujące w przypadkach, gdy nie ma możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia ścieków surowych (nieoczyszczonych) i odprowadzenia ścieków 

oczyszczonych. 

 
 W opracowaniu, do realizacji, przyjęto oczyszczalnię firmy Centroplast, typu BioEkocent 

3300 PRO, w skład której wchodzi osadnik wstępny, komora napowietrzania, komora klarowania, lej 

Imhoffa, pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wraz z drenażem rozsączkującym 

w formie poletka drenażowego w tunelach. Konstrukcja obiektu jest monolityczna, wykonana z 

polietylenu, wyposażonego we włazy. 

 Zastosowany proces technologiczny, mechaniczno-biologiczny, zachodzi przy pomocy 

niskoobciążonego osadu czynnego. Ścieki bytowo-gospodarcze wpływają do osadnika wstępnego, 

gdzie zachodzi proces oczyszczania mechanicznego, czyli zatrzymania substancji nierozpuszczalnych 

(procesy flotacji i sedymentacji), tj. cząstki ziarniste, zawiesiny opadające, tłuszcze. Następnie ścieki 

wpływają do komory napowietrzani osadu czynnego, gdzie zachodzi rozkład substancji organicznych 

przez bakterie. Powietrze tłoczone jest z dna zbiornika przez dyfuzor drobnopęcherzykowy, co 

powoduje napowietrzanie i mieszanie się ścieków z bakteriami tlenowymi. Później, mieszanina 

ścieków oczyszczonych wraz osadem przepływa do leju Imhoffa, gdzie dochodzi do oddzielenia 

osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, po czym przepływa z leja do strefy klarowania. Następnie 
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w osadniku wtórnym zachodzi klarowanie ścieków. Oddzielony osad z leja recyrkuluje się do komory 

napowietrzania, a jego nadmiar czasowo usuwa się do osadnika wstępnego. Osadnik wstępny należy 

opróżniać z nadmiaru osadu zgodnie z instrukcją producenta. 

 Ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni spełniają następujące parametry: 

- ilość ścieków nie przekracza 5 m3/d, 

- redukcja BZT5 – co najmniej 20%, 

- redukcja zawiesiny ogólnej – co najmniej 50% 

 

 Oczyszczalnie wykonane w 2017 r. działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

wspomaganego złożem biologicznym. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny 

występujący w dwóch postaciach, jako zawiesina oraz błona biologiczna, która jest mieszaniną 

mikroorganizmów. Do ich rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie 

oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych. Ścieki wpływają do 

osadnika wstępnego (gnilnego), gdzie następuje rozdzielenie zanieczyszczeń na proste związki 

organiczne i gazy oraz wstępnie wytrącane zawiesiny. Konstrukcja osadnika gnilnego wraz z filtrem 

doczyszczającym na wylocie zabezpiecza przed przedostaniem się zawiesin do dalszych komór 

reaktora biologicznego. Wstępnie podczyszczone ścieki dozowane są sekwencyjnie do komory (I) 

reaktora oczyszczalni, gdzie umiejscowione jest złoże biologiczne. Ścieki oczyszczone w komorze 

złoża biologicznego, wpływają do komory (II) osadu czynnego. W celu uzyskania wielokrotnego 

przepływu ścieków przez złoże biologiczne zainstalowano pompę typu mamut, która przepompowuje 

ścieki z komory (III) do komory (I). Mieszanina osadu czynnego i ścieków oczyszczonych trafia 

następnie do komory (III) osadnika wtórnego. Następuje tu sedymentacja osadu czynnego, który przy 

dnie komory tworzy fluidalne złoże zawieszone. 

 Sklarowane i oczyszczone ścieki przepływają przez filtr a następnie poprzez otwór wylotowy 

zbiornika oczyszczalni odprowadzane są do poletka chłonnego. Nadmiar osadów usuwany jest do 

osadnika wstępnego za pomocą pompy mamutowej. Gazy powstające podczas procesu oczyszczania 

odprowadzane są z osadnika gnilnego i bioreaktora poprzez system wentylacji. 

 Proces oczyszczania ścieków jest sterowany automatycznie za pomocą sterownika. 

Urządzenie sterujące posiada licznik czasu pracy oraz sygnalizacje stanów alarmowych i stanów 

pracy, a pamięć stała jest niewrażliwa na zaniki prądu. Sterownik odpowiada za: 

- dozowanie ścieków z osadnika do bioreaktora, 

- recyrkulację ścieków z bioreaktora do osadnika, 

- recyrkulację wewnętrzną bioreaktora 

- napowietrzanie, 

- realizację funkcji rozruchu oczyszczalni, 

- funkcję urlopu włączaną automatycznie. 

 Oczyszczalnie są zblokowanymi urządzeniami kompaktowymi. Wszystkie procesy i operacje 

zachodzą w jednym zbiorniku monolitycznym wykonanym z PE i podzielonym przegrodami na 
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przestrzenie technologiczne lub w dwóch wydzielonych zbiornikach, z czego pierwszy pełni funkcję 

osadnika wstępnego (gnilnego) drugi to reaktor biologiczny. Zbiornik reaktora wykonany jest w 

sposób umożliwiający zintegrowanie z wydzielonym osadnikiem gnilnym. Poszczególne wielkości 

typoszeregu różnią się pojemnością zbiorników i szczegółami konstrukcyjnymi natomiast zasada 

działania oczyszczalni pozostaje niezmienna. 

 Ciąg technologiczny przydomowych oczyszczalni ścieków składa się z: osadnika gnilnego i 

reaktora biologicznego. 

 Osadnik gnilny – stanowi zbiornik monolityczny z polietylenu PEHD, o pojemności od 2,5 m3 

do 5,0 m3. W osadniku gnilnym zachodzi wstępne oczyszczanie beztlenowe. 

 Reaktor biologiczny – stanowi zbiornik monolityczny z polietylenu PEHD Reaktory mają 

pojemności od 2,5 m3 do 7,3 m3. Wyposażone są w oprzyrządowanie elektryczne i pneumatyczne oraz 

dmuchawę napowietrzająca. W reaktorze zachodzi dalsze biologiczne oczyszczanie ścieków, wstępnie 

podczyszczonych w osadniku gnilnym. 

 Oczyszczalnie mają wydajności: 0,9 m3/d do 3,75 m3/d. Wielkość dobranych osadników i 

reaktorów biologicznych i wydajności oczyszczalni, zależą od równoważnej liczby mieszkańców 

RLM, przynależnych do obsługiwanego obiektu. 

 

 Gospodarka ściekowa gminy realizowana jest w oparciu o Uchwałę Nr XXVI.183.2017 

Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Imielno (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z dnia 5 stycznia 2018 r., poz. 151). 

 Zgodnie z uchwałą, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości poprzez: 

- przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie 

nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, 

- oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i 

gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy 

wykorzystywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ze 

zmianami. 

 Uchwała ustala następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z 

którym podpisał umowę, 

- Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 

z ich instrukcji eksploatacji. 

- Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać 

je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia nie rzadziej jednak niż 

jeden raz na dwa miesiące. 
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 Jedynym obiektem na terenie gminy posiadającym pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie oczyszczonych ścieków jest Szkoła Podstawowa w Mierzwinie. 

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

decyzją znak:KR.ZUZ.1.421.200.2018.DP z dnia 6 czerwca 2018 r., udzielił Gminie Imielno 

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi. Pozwolenia udzielił na 

wprowadzanie do ziemi ścieków pochodzących ze Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, poprzez złoże 

żwirowe (drenaż zbierająco - rozsączkujący), a nadmiar do Cieku od Bełku (Kruczki), oczyszczonych 

na biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości 5,0 m3/dobę. Pozwolenia 

wodnoprawnego udzielił do 5 czerwca 2028 r. 

 Dopuszczalna emisja ścieków do ziemi: 

Qmax.s = 0,0005 m3/s, Qś.d. = 3,0 m3/d, Qmax .rocz. = 1100,0 m3/rok; 

 Dopuszczalna emisja ścieków do Cieku od Bełku (Kruczki): 

Qmax.s = 0,0006 m3/s, Qś.d. = 5,0 m3/d, Qmax .rocz. = 1825,0 m3/rok; 

 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków bytowych wprowadzanych 

do odbiornika: BZT5 ≤ 25 mg 02/l, ChZT ≤ 125 mg 02/l, zawiesina ogólna ≤ 35mg/l 

 W skład oczyszczalni wchodzą: 

- osadnik gnilny 2- komorowy o poj. łącznej 8,6 m3 

- komora napowietrzania 4 dyfuzorami, ze złożem zanurzonym, poj. 4,3 m3 z wkładką 

koalesencyjną, 

- komora osadu czynnego o pojemności 4,3 m3, 

- osadnik wtórny z 3 pompami mamutowymi, 

- złoże żwirowe (drenaż zbierająco - rozsączkujący), 

- wylot do odbiornika ø 160 mm. 

 

 Na terenie gminy Imielno nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wykonane są pojedyncze 

kanały odprowadzające wody i rowy otwarte. 

 Wody opadowe i roztopowe, pochodzące ze szczelnej powierzchni terenów składowych, baz 

transportowych, stacji dystrybucji paliw, terenów działalności gospodarczej, centrum miasta, dróg 

wojewódzkich oraz drogi powiatowej, a także parkingów o powierzchni ponad 0,1 ha, należy oczyścić 

przed wprowadzeniem do wód lub urządzeń wodnych, zgodnie z Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1311). 

 Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z terenów niezabudowanych należy odprowadzić 

powierzchniowo. 
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2.15. Cmentarz 

 W granicach gminny Imielno znajdują się trzy cmentarze grzebalne: w Motkowicach, 

Imielnie i Zegartowicach. 

 Cmentarz w Motkowicach, zlokalizowany jest przy ul Cmentarnej, w południowej części 

miejscowości. Cmentarz w Imielnie, zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej, we wschodniej części 

miejscowości. Cmentarz w Zegartowicach położony jest w północnej części sołectwa, tuż przy granicy 

z sołectwem Mierzwin. 

 Cmentarze w Imielnie i w Zegartowicach, wpisane są obiektami zabytkowymi wpisanym do 

gminnej ewidencji zabytków. 

 

 Wokół cmentarzy obowiązują strefy ochrony sanitarnej. Strefy ochrony sanitarnej 

obowiązują zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. 

w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 

Nr 52, poz. 315). Rozporządzenie wokół cmentarzy wyznacza strefy ochrony sanitarnej: 

 W strefie 150,0 m od granic cmentarza wprowadza zakaz lokalizacji zabudowań 

mieszkalnych, zakładów produkujących art. żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 

przechowujących art. żywności oraz zakaz lokalizacji studni i poboru z innych źródeł (źródła, 

strumienie) wody służącej do picia i potrzeb gospodarczych. 

 Odległość ta może być zmniejszona do 50,0 m od granic cmentarza pod warunkiem, że teren 

w granicach od 50,0 m do 150,0 m od granic cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie 

budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. 

 

2.16. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami sztucznego promieniowania elektromagnetycznego (PEM) są: radio, telewizja, 

systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje telefonii komórkowej, medyczne urządzenia 

diagnostyczne i terapeutyczne, a także zwykły sprzęt gospodarstwa domowego (kuchnie mikrofalowe, 

zmywarki, suszarki). Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez tego typu urządzenia, nakładając się 

na istniejące w przyrodzie pola naturalne, zmieniają w pewnym sensie warunki bytowania człowieka. 

Częstotliwość emitowania promieniowania elektromagnetycznego waha się w granicach od 30 kHz do 

300 GHz. Przy długotrwałym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych o dużych poziomach i 

częstotliwościach występują zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, zwłaszcza w pracy układu 

krążenia i układu nerwowego, powodujące dolegliwości i zmniejszenie odporności organizmu. 

Współczesny stan wiedzy na temat oddziaływania promieniowania niejonizującego na 

organizmy jest ograniczony. Poza efektem termicznym nie ma pewności co do roli, jaką 

promieniowanie może odgrywać jako potencjalny czynnik ryzyka zdrowotnego. Poza tym trudno 

przewidzieć dokładne skutki oddziaływania PEM na organizmy żywe, gdyż każdy organizm w 

zależności od indywidualnej podatności i wydolności reaguje w różnym stopniu. 
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Źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są 

urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz urządzenia radiokomunikacyjne. 

 Przez północną część gminy, przez terytoria sołectw: Jakubów, Wygoda i Motkowice, 

tranzytowa przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV. Linia łączy stację 

systemową 400/220/110 kV w Połańcu ze stacją systemową 400/220 kV w Micigoździe w gminie 

Piekoszów. 

 Gmina zasilana jest z napowietrznych linii 15 kV wyprowadzonych z 2 stacji 

transformatorowo - rozdzielczych GPZ 110/30/15 kV. Pierwsza stacja znajduje się w Jędrzejowie na 

ul. Kieleckiej (GPZ nr 1), druga w Kijach. GPZ w Jędrzejowie zasila większość obszaru gminy, GPZ 

w Kijach zasila jedynie stację paliw w Motkowicach. We wschodniej części Motkowic obie linie są 

spięte. 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności obowiązują ograniczenia przy lokalizacji obiektów 

przeznaczonych do stałego pobytu ludności, wynikające z obowiązujących przepisów i dotyczą 

przestrzegania poniższych minimalnych odległości od istniejących i projektowanych linii 

elektroenergetycznych 15 kV i stacji transformatorowych: 

− od linii 400 kV - 33,0 m od zewnętrznych obrysów linii; 

− od linii 110 kV – 14,5 m od zewnętrznych obrysów linii lub 20,0 m od osi linii; 

− od linii 15 kV – 7,5 m od osi linii; 

− od stacji transformatorowych 15/0,4 kV – wnętrzowych 15,0 m, słupowych – 5,0 m. 

 

 Obszar gminy Imielno, znajduje się w zasięgu nadajników stacji telewizyjnych i radiowych. 

Źródłem silnych pól elektromagnetycznych są stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe 

zlokalizowane są w granicach sołectw: 

- Motkowice – 1 maszt – na wzniesieniu, na północ od zabudowy sołectwa, 

- Kawęczy – – 1 maszt – tuż przy granicy gminy 

- Opatkowice Murowane – 2 maszty 

- na terenie Lścina (gm. Jędrzejów) – 1 maszt – tuż za północną granicą sołectwa Jakubów. 

 Mniejsza emisja pól elektromagnetycznych dotyczy urządzeń pracujących w zakładach 

przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będących w dyspozycji policji i straży pożarnej jak 

również inne urządzenia (np. niesprawne kuchenki mikrofalowe, piece konwektorowe itp.). 

Stacje bazowe telefonii komórkowej montowane są zazwyczaj na specjalnych masztach, 

wolnostojących wieżach. Charakterystyki kierunkowe anten stacji bazowych kształtowane są w ten 

sposób, aby sygnał emitowany poza kierunkiem maksymalnego promieniowania był silnie 

wytłumiony – każda stacja bazowa przed oddaniem jej do eksploatacji przechodzi badania kontrolne 

rozkładu pola elektromagnetycznego. Obszarami, na których odnotowuje się niebezpiecznie wysokie 

poziomy gęstości mocy w otoczeniu stacji bazowych, są jedynie miejsca położone w wiązce głównej 

anteny w odległości do 20 ÷ 30 m od niej. Dostęp do obszarów silnego promieniowania w pobliżu 

anten stacji bazowych jest utrudniony przez lokalizację samych anten. Przebywanie na obszarze 
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podwyższonego promieniowania jest w zasadzie możliwe tylko dla osób zawodowo związanych z 

obsługą urządzeń telefonii komórkowej, które powinny być odpowiednio przygotowane i świadome 

zagrożeń. Według dostępnych danych literaturowych, promieniowanie stacji bazowych jest relatywnie 

słabe i wynosi jedynie dodatkową składową do całkowitego tła elektromagnetycznego, nie stanowiąc 

zatem szczególnego zagrożenia. 

 
 Rok 2016 zamyka trzyletni cykl pomiarowy promieniowania elektromagnetycznego (2014-

2016), prowadzonego przez WIOŚ w Kielcach. Stwierdzone poziomy pól elektromagnetycznych 

utrzymują się na niskim poziomie i w żadnym punkcie województwa świętokrzyskiego nie 

przekroczono dopuszczalnej wartości, określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003. Nr 192, poz. 1883), zgodnie z 

którym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych dla ludności, w zakresie częstotliwości 

PEM objętych monitoringiem wynosi 7 V/m. 

 Na terenie gminy Imielno, w latach 2015 – 2016 (Raport 2017), nie były prowadzone pomiary 

promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższe (od obszaru opracowania) punkty to: 

- terenie Sobkowa, na Placu Wolności, badany w 2016 r., gdzie stwierdzony poziom 

promieniowania elektromagnetycznego wyniósł 0,15 V/m. 

- terenie Jędrzejowa, ul Reymonta 1, badany w 2015 r., gdzie stwierdzony poziom promieniowania 

elektromagnetycznego wyniósł 0,15 V/m. 
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3. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, na większości obszaru, przejawia się 

formami związanymi z prowadzoną na tym obszarze działalnością antropogeniczną, głównie 

gospodarką rolną. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ ludzkiej działalności na środowisko 

przyrodnicze jest nieznaczny. Na terenie opracowania, w części zachodniej i centralnej, dominują 

obszary gruntów rolnych, które zalicza się do użytkowania stosunkowo przyjaznego dla środowiska. 

W części wschodniej, główną rolę odgrywa dolina rzeki Nidy, w tym częściowo o naturalnym 

charakterze. Lasy stanowią jedynie niewielkie urozmaicenie szaty roślinnej terenu gminy. 

Do form zagospodarowania, mogących niekorzystnie ingerować w stan i funkcjonowanie 

środowiska przyrodniczego na terenie opracowania, zalicza się zabudowania mieszkalne, gospodarcze 

i usługowe, skupione w ciągach zabudowy zlokalizowanych wzdłuż istniejących rzek i cieków 

powierzchniowych. Zagospodarowanie takie stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód, 

utrudnia spływ wilgotnego i chłodnego powietrza, ogranicza dostępność zwierząt do ciągów 

ekologicznych rzek, 

Korzystny dla środowiska na terenie opracowania jest brak dużych zakładów przemysłowych i 

rozległych obszarowo obszarów górniczych, które zalicza się do potencjalnie najgroźniejszych dla 

prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, 

szczególnie w przypadku występowania poważnych awarii. Mimo to, teren gminy nie jest w pełni 

bezpieczny od zagrożeń wpływających na środowisko, gdyż ewentualne zaburzenie w 

funkcjonowaniu przyrody może się wiązać z awarią w większych zakładach, położonych poza 

granicami opracowania. 

Do zagrożeń środowiska przyrodniczego zaliczyć należy także zanieczyszczenia 

wprowadzane do powietrza atmosferycznego związane z ogrzewaniem budynków paliwami 

nieekologicznymi oraz niebezpieczeństwo wynikające z komunikacji samochodowej. 

 

a) oddziaływania na rzeźbę terenu 

Większość terenu w granicach gminy ma naturalną rzeźbę terenu. Niewielkie przekształcenia 

dotyczą terenów powierzchniowej eksploatacji piasków oraz terenów zainwestowanych. Eksploatacja 

piasków powoduje powstanie niewielkich wyrobisk, które zostają rekultywowane po zakończeniu 

wydobycia. W granicach ciągów komunikacyjnych i na terenach zabudowanych, zmiana rzeźby terenu 

wynika z konieczności budowy nasypów, wykopów, niwelacji terenu. 

 

b) oddziaływania na powietrze 

Na terenie gminy nie występują obiekty (zakłady przemysłowe) mogące stanowić istotne 

źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, jednakże ze względu na niekorzystne przeważające 

kierunki wiatrów zanieczyszczenia są przenoszone ze zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów 
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ościennych (Aglomeracja Śląsko-Krakowska). 

Na terenie opracowania występuje zanieczyszczenie powietrza wynikające z emisji niskiej, 

której źródłem są gospodarstwa domowe opalane węglem, najczęściej niskiej jakości z dużą 

zawartością siarki i substancji lotnych (emisja SO2, NO2, CO2, pyłów) oraz spalanie w piecach 

domowych odpadów (spalanie tworzyw sztucznych powoduje przedostawanie się dużych ilości 

zanieczyszczeń do otoczenia np. dioksyny, furany, fosgen itp.). 

Ruch pojazdów na terenie gminy jest umiarkowany. Z komunikacją samochodową związane 

są takie zanieczyszczenia jak: tlenek i dwutlenek węgla, związki azotu, substancje ropopochodne, 

metale ciężkie, węglowodory i inne (np. detergenty, resztki startych opon, nawierzchni dróg oraz sól 

stosowana w okresie zimowym). 

 

c) oddziaływania na gleby 

- Zanieczyszczenia pochodzące z zakładów przemysłowych, spoza terenu opracowania, 

przenoszone przez wiatr. 

- Wody opadowe (kwaśne deszcze). 

- Spływy powierzchniowe z obszaru zlewni. 

- Nawozy mineralne i organiczne, chemiczne środki ochrony roślin. 

- „Dzikie” wysypiska odpadów, wynikające z nielegalnego składowania odpadów. 

- Zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji - zanieczyszczenia metalami ciężkimi, gazami i 

pyłami. 

- Wprowadzanie bezpośrednio do ziemi nieoczyszczonych ścieków. 

- Pożary (np. wypalanie traw). 

- W sołectwach zlokalizowanych w granicach opracowania występują tereny objęte melioracjami 

odwadniającymi, mogącymi powodować nadmierne przesuszanie gleb. 

 

d) oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

- Ścieki bytowo-gospodarcze (przenikanie zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb). 

- Niewystarczające oczyszczenie ścieków w źle funkcjonujących przydomowych oczyszczalniach 

ścieków (np. podczas awarii). 

- Odpływy z terenów rolniczych (przenikanie nawozów, chemicznych środków ochrony roślin, 

gnojowicy, soków kiszonkowych). 

- Wody opadowe z terenów zurbanizowanych (głównie z ciągów komunikacji). 

- Zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki siarki i azotu w postaci tzw. „kwaśnych deszczy”, metale 

ciężkie). 

- Substancje ropopochodne (stacje benzynowe), 

- Linie transportowe i przenikające do wód środki zimowego utrzymania dróg – sól, metale ciężkie. 

 



 105

e) oddziaływania na szatę roślinną 

• Pożary – Głównymi przyczynami pożarów są umyślne podpalenia, nieostrożne obchodzenie się z 

ogniem, iskry z silników spalinowych, wypalanie traw. Zagrożenie pożarowe spotęgowane jest 

brakiem zbiorników przeciwpożarowych. 

• Bezpośrednie negatywne oddziaływanie człowieka na lasy – śmiecenie, nadmierna penetracja 

lasów, kłusownictwo, kradzież drzewa, itp. 

• Niewłaściwa gospodarka leśna (schematyczne postępowanie, nadmierne użytkowanie, zaniechanie 

pielęgnacji) w lasach prywatnych. 

• Zajmowanie terenów leśnych pod nowe inwestycje. 

• Ubożenie różnorodności biologicznej terenów rolnych i ogrodniczych, na skutek monokultury 

upraw, zaniechania upraw dawnych odmian warzyw, zbóż, drzew owocowych, krzewów. 

 

f) oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt 

Biorąc pod uwagę warunki higieniczno – sanitarne najistotniejsze znaczenie dla zdrowia ludzi 

i zwierząt odgrywają: pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i benzopiren. Należy przy tym 

zaznaczyć, że zanieczyszczenia te mogą występować na danym terenie nie tylko w wyniku 

działalności antropogenicznej, ale i naturalnych procesów, takich jak: pożary lasów, które powodują 

wzrost popiołów, wyładowania elektryczne będące przyczyną zwiększenia zanieczyszczeń gazowych. 

W granicach opracowania na zdrowie oddziaływują również zarodniki, pyłki kwiatowe, wirusy i 

bakterie. 
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4. Wstępna prognoza zmian zachodzących w środowisku 

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu gminy Imielno, w zestawieniu ze 

stanem środowiska przyrodniczego, można dokonać klasyfikacji terenów pod względem 

konfliktowości obecnego oddziaływania antropogenicznego na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego, szczególnie w zakresie: 

− powietrza i klimatu akustycznego – konflikt mało istotny , ze względu na niewielkie nasilenie 

ruchu samochodowego (za wyjątkiem odcinka drogi krajowej Nr 78), brak użycia materiałów 

wybuchowych do eksploatacji złóż piasków, brak zakładów przemysłowych; 

− wód powierzchniowych i podziemnych  

• konflikt mniej istotny , ze względu na wybudowanie i eksploatowanie na większości obszaru 

gminy przydomowych oczyszczalni ścieków, chroniących zlewnie powierzchniowe rzek 

i GZWP przed przenikaniem zanieczyszczeń komunalnych,  

– rzeźby terenu – konflikt istotny , w granicach eksploatowanych złóż piasków, po rekultywacji 

terenu staje się mało istotny, 

– gleb – konflikt mało istotny , ze względu na przeważające użytkowanie rolnicze i leśne obszaru 

objętego opracowaniem oraz skupiony lub ulicowy charakter zabudowy w sołectwach, 

– szaty roślinnej – konflikt mało istotny , ze względu na użytkowanie głównie rolnicze i leśne 

prowadzone na tym terenie od pokoleń, 

– świata zwierząt – konflikt mało istotny , ze względu na brak ingerencji w ten komponent świata 

przyrodniczego. 

 

a) zmiany dotyczące powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego 

Na terenie gminy Imielno nie występują obiekty (zakłady przemysłowe) mogące stanowić 

istotne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza. Główne zagrożenie stanowi emisja niska, której 

źródłem są piece domowe opalane węglem, najczęściej niskiej jakości z dużą zawartością siarki i 

substancji lotnych (emisja SO2, NO2, CO2, pyłów), oraz spalanie w piecach domowych odpadów 

(spalanie tworzyw sztucznych powoduje przedostawanie się dużych ilości zanieczyszczeń do 

otoczenia np. dioksyny, furany, fosgen itp.). 

 Transport jest kolejnym źródłem zanieczyszczenia środowiska, przede wszystkim dla jakości 

powietrza atmosferycznego. W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu 

drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba 

prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje 

zatory, korki uliczne i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas 

komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 
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 Hałasem nazywa się niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania 

mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na ośrodek słuchu i inne 

zmysły oraz elementy organizmu człowieka. W przypadku wibracji drgania przenoszone są przez ciała 

stałe. Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się jako 

klimat akustyczny. Hałas i wibracje to powszechnie występujące zanieczyszczenie środowiska, 

których wpływ na człowieka jest często bagatelizowany, chociaż dla przeciętnego człowieka hałas jest 

znacznie bardziej dokuczliwy niż zanieczyszczenie powietrza. Ze względu na środowisko 

występowania hałas dzieli się na trzy podstawowe grupy: 

- hałas instalacyjny (przemysłowy), obejmujący zarówno dźwięki emitowane przez różnego 

rodzaju maszyny i urządzenia, jak również części procesów technologicznych, jak i instalacje i 

wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych; do hałasów instalacyjnych zalicza 

się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia 

klimatyzacyjne itp.), a także urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych; 

- hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i na terenach wypoczynkowych 

(komunalny); 

- hałas od środków transportu (komunikacyjny). 

 

 Ruch kołowy jest bardzo uciążliwym źródłem hałasu w środowisku. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decydują takie czynniki jak: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów 

ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi, rodzaj i jakość 

nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy 

trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Szybki rozwój motoryzacji indywidualnej w ostatnich 

latach połączony ze wzrostem przewozów transportowych oraz opóźnienia w rozbudowie układów 

drogowo-ulicznych powodują, że klimat akustyczny na przestrzeni ostatnich lat ulega 

systematycznemu pogorszeniu. Ze względu na brak dużych zakładów przemysłowych na omawianym 

terenie zarówno hałas instalacyjny jak i hałas komunalny jest nieznaczny. Największym źródłem 

hałasu na tym terenie jest droga krajowa Nr 78, przecinająca gminę w rejonie sołectwa Motkowice. 

Ogólnie można stwierdzić, że nastąpił wzrost poziomu równoważnego hałasu wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych gminy. 

 Z komunikacją związane są takie zanieczyszczenia jak: tlenek i dwutlenek węgla, związki 

azotu, substancje ropopochodne, metale ciężkie, węglowodory i inne (np. detergenty, resztki startych 

opon, nawierzchni dróg oraz sól stosowana w okresie zimowym). Wzrastająca liczba samochodów, 

często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów. 

 W rejonie gminy dużym źródłem zanieczyszczenia powietrza są pozaregionalne przemysłowe 

zanieczyszczenia gazowe i pyłowe w formie tzw. emisji wysokiej z przemysłowej Aglomeracji Śląsko 

– Krakowskiej. Największa emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych występuje od strony 

województwa małopolskiego. 
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b) zmiany dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych 

 Na jakość wód powierzchniowych wpływają uwarunkowania naturalne: warunki klimatyczne, 

hydrograficzne, tempo przebiegu procesów biohydrochemicznych w wodach (tzw. zdolność 

samooczyszczania się wód), presje antropogeniczne. W ostatnich latach oddziaływanie źródeł 

przemysłowych uległo istotnemu ograniczeniu. 

 Podstawowymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych są 

odprowadzane do wód surowe nie oczyszczone ścieki, pochodzenia komunalnego, przemysłowego, 

wody opadowe z terenów zurbanizowanych, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych związków 

biogennych. Na jakość wód w gminie wpływ mają również ładunki zanieczyszczeń wnoszone z 

sąsiednich terenów (gmin) przez rzekę Nidę niedotrzymujące parametrów zakładanych klas. Jednak 

podstawowe źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych w gminie to ścieki komunalne 

(niedostatecznie oczyszczone). Ścieki bytowo-gospodarcze, zawierające pierwiastki biogenne: azot, 

fosfor, prowadzą do przeżyźnienia wód. 

 Zmiany jakości wód powodowane niewłaściwym przechowywaniem, oraz rolniczym 

wykorzystaniem gnojowicy, obornika i nawozów sztucznych nie są tak wielkie. Pomimo tego, 

szczególnie niebezpieczeństwo związane z nawożeniem pól występuje na terenach usytuowanych zbyt 

blisko wód otwartych, gdzie w przypadku stosowania nawozów, po okresie występowania 

przymrozków lub bezpośrednio przed przewidywanymi dużymi opadami deszczu, powoduje 

spływanie zanieczyszczeń z pól bezpośrednio do wód lub ich infiltrację do poziomu wód wgłębnych. 

Zawarte w nawozach związki azotu i fosforu powodują (zwłaszcza w wodach stojących) nadmierny 

wzrost ich żyzności, prowadzący do przeżyźnienia. 

 Omawiany teren obsługuje system przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych, 

Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych będzie obserwowana w miarę zrostu ilości 

oczyszczanych ścieków, zarówno w gminie jak i na terenie całej zlewni Nidy. 

Zanieczyszczenia wielkoobszarowe, transportując substancje mineralne z terenu zlewni, są 

odprowadzane poprzez wody roztopowe, opadowe i infiltracyjne na całej długości rzek. Doprowadza 

to do nadmiernego wzbogacania wód w substancje biogenne. Przeżyźnianie wód powoduje nadmierny 

rozwój organizmów, a ich masowy rozkład obniża parametry biochemiczne wód, zagrażając często 

organizmom wodnym. 

 Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych mają również wpływ wody opadowe z 

terenów zurbanizowanych pozbawionych systemu oczyszczani tych wód. 

 Najmniejsze zagrożenie dla wód na analizowanym terenie stanowią gazy i pyły, z uwagi na 

brak występowania dużych zakładów przemysłowych, emitujących te substancje do środowiska 

przyrodniczego. Zanieczyszczenia te mogące wchodzić w reakcje chemiczne z parą wodną, lub 

kropelkami wody dając inne związki zwane zanieczyszczeniami wtórnymi. Typowym przykładem 

takich zanieczyszczeń jest kwas siarkowy, który powoduje zakwaszanie rzek, jezior i stawów, co 

wpływa na zamieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt żyjących w tych wodach. Kwaśne 
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deszcze mogą również obniżać pH wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych w głąb 

podłoża. 

 Zanieczyszczenie wód podziemnych w największym stopniu zależy od głębokości zalegania 

i izolacji poziomu wodonośnego od powierzchni terenu oraz od lokalizacji potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń. W gminie Imielno, ze względu na słabą izolację wód podziemnych związaną z 

częstym występowaniem utworów wodonośnych na powierzchni terenu, zagrożone są wody w obrębie 

kredowego poziomu wodonośnego. Istnieje zatem duże ryzyko narażenia tych wód na wpływy 

zanieczyszczenia antropogenicznego. Niezmiernie istotnym ogniskiem zanieczyszczeń, które może 

prowadzić do degradacji wód podziemnych, są składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, 

zlokalizowane na powierzchni terenu, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków. Częściowo 

zasoby wód w gminie związane są z dolinami, a przez to narażone na kontakty z zanieczyszczonymi 

wodami rzek. 

 Wody wgłębne, lepiej izolowane od powierzchni, charakteryzują się lepszą i bardziej trwałą 

jakością. Zanieczyszczenie wód podziemnych może mieć charakter nieodwracalny, dlatego też ich 

ochrona ma znaczenie priorytetowe. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych na terenie 

gminy wynika z: 

- infiltracji zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek), 

- migracji wgłębnej zanieczyszczeń związków chemicznych z obszarów rolniczych, terenów 

zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych, 

- tradycyjnych metod pozbywania się ścieków (rozsączkowanie słabo oczyszczonych ścieków w 

gruncie lub świadome zakładanie nieszczelnych szamb), 

- gospodarczej (stacje paliw, magazyny środków chemicznych), awarii przemysłowych. 

 

 Wody podziemne wymagają ochrony jakości przede wszystkim z uwagi na fakt 

wykorzystywania ich na szeroką skalę jako podstawowe źródło dla celów zaopatrzenia ludności w 

wodę. Ponadto stanowią rezerwę wody pitnej dla przyszłych pokoleń. 

 

c) zmiany dotyczące pokrywy glebowej 

 Pod wpływem czynników antropogenicznych, a czasem również naturalnych, zachodzi 

pogorszenie właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które 

powodują obniżenie właściwości produkcyjnych gleb są: górnictwo, niewłaściwe użytkowanie 

rolnicze gleb, błędne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz oddziaływanie 

przemysłu, transportu i gospodarki komunalnej. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze 

jest zapobieganie zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. Tego typu zanieczyszczenia występują na 

terenach i w otoczeniu zakładów przemysłowych, w pobliżu tras komunikacyjnych oraz w obszarach 

objętych oddziaływaniem składowisk odpadów komunalnych czy „dzikich” wysypisk śmieci. 
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 Na pogorszenie walorów gleb, na omawianym terenie główny wpływ ma odprowadzanie 

niedostatecznie nieoczyszczonych ścieków różnego pochodzenia oraz odcieki z nielegalnych 

składowisk odpadów. 

 Zmiany pokrywy glebowej mogą być również spowodowane rolniczym wykorzystywaniem 

nawozów sztucznych. Szczególnie niepokojący może być nadmiar nawozów azotowych w glebie. 

Azotan bowiem w czasie transportu, składowania i przygotowania roślin i warzyw do spożycia 

zmienia się w azotyn. Ten zaś, może sprzyjać procesom kancerogennym. Poza tym, w dużym stężeniu 

same azotany mogą się stać czynnikiem chorobotwórczym. Wielka ilość azotanów oddziaływuje 

niekorzystnie i na ludzi i na rośliny. Skrajne przenawożenie może zniszczyć całe plantacje i sprawić, 

że będą one mało wydajne. 

 Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu ograniczają się do wąskiego pasa wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, powodując tam lokalne skażenie gleb, roślinności i wód. 

 

 Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyróżnia się podstawowe kierunki 

ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

- ochronę ilościową polegającą na ograniczaniu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i 

nieleśne, 

- ochronę jakościową polegającą na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji, szkodom 

powstającym w wyniku działalności nierolniczej i nieleśnej, przywracaniu i poprawianiu ich 

wartości, 

- zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

- poprawianie wartości użytkowej gruntów leśnych oraz zapobieganie obniżaniu ich 

produkcyjności. 

 Na cele nierolnicze i nieleśne powinno się przeznaczać grunty o najniższej przydatności 

rolniczej. Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I – III, 

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas IV – VI – jeśli zostały 

wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie 

gruntów na cele nierolnicze i nieleśne łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji 

rolniczej i leśnej. 

 Pyły emitowane w sposób niekontrolowany osiadają na powierzchni gleby, zmieniając jej 

właściwości fizyczne i chemiczne. Pod wpływem wód opadowych powodują zaszlamowanie i zbicie 

gleby oraz zmniejszają strukturę jej poziomu organicznego, co z kolei przyczynia się do zahamowania 

tempa przemian materii organicznej w glebie. Ten rodzaj zanieczyszczenia wpływa na właściwości 

chemiczne gleb, szczególnie poprzez nadmierne gromadzenie siarki i azotu, przy jednoczesnej małej 

zmianie zawartości pozostałych składników, oraz powoduje zmianę pH gleb. 

Należy jednak podkreślić, iż zanieczyszczenia gleby są niewielkie i nie mają istotnego znaczenia dla 

środowiska. 

 



 111

d) zmiany dotyczące szaty roślinnej i świata zwierząt 

 Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są: pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich w pobliżu 

terenów mieszkaniowych i dróg. Niewystarczająca jest także ilość i jakość infrastruktury turystycznej 

i komunalnej w sąsiedztwie lasów. Według informacji nadleśnictw ogólny stan drzewostanów na 

terenie powiatu jędrzejowskiego jest dobry, nie obserwuje się w ostatnich latach pojawiania się 

szkodliwych owadów leśnych. Nie rejestruje się tu także uszkodzeń drzewostanu w wyniku 

zanieczyszczenia powietrza. 

 

 Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia i 

zakrzewienia śródpolne, przydrożne, zadrzewienia w parkach, skwerach i na prywatnych 

nieruchomościach. Pieczę prawną nad utrzymaniem tej roślinności sprawuje gmina, która również 

egzekwuje wykonanie rekompensaty dla środowiska przyrodniczego w postaci nowych nasadzeń w 

miejsce wyciętych drzew. Nadal aktualna jest potrzeba zwiększenia ilości zadrzewień i zakrzewień na 

terenie gminy. Zauważa się jeszcze wiele obszarów w gminie szpecących chwastami, zaśmieceniem. 

Zagospodarowanie ich z wykorzystaniem drzew, krzewów, a nawet kwiatów, poprawiłoby 

niewątpliwie estetykę otoczenia, wzbogaciło środowisko przyrodnicze i urozmaiciło krajobraz. 

Działania w tej mierze zależą jednak od inicjatywy społeczności lokalnej. 

 W przypadku obszarów leśnych daje się zaobserwować utratę naturalnego, wielogatunkowego 

charakteru drzewostanu, na rzecz szybciej rosnących monokultur sosnowych. Może skutkować to 

obniżeniem odporności drzewostanów oraz zwiększeniem ich podatności na czynniki chorobotwórcze. 

W lasach prywatnych zagrożeniem jest rozdrobnienie kompleksów. Powoduje to przerwanie ciągłości 

naturalnych ekosystemów i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, stanowiących ostoje zwierząt. 

Podstawą gospodarki leśnej są uproszczone plany urządzenia lasów. Plany te warunkują prowadzenie 

racjonalnej gospodarki leśnej. 

 Lasy gminy Imielno, w stosunkowo niewielkim stopniu, narażone są na oddziaływanie 

czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. 

 

Zagrożenia biotyczne 

- Szkody powodowane przez owady – do najczęściej pojawiających się szkodników pierwotnych 

należy brudnica mniszka. Szkodniki wtórne stale towarzyszą obumieraniu osłabionych drzew. 

Mimo coraz lepiej prowadzonej gospodarki leśnej zagrożenie ze strony tych szkodników 

utrzymuje się na stałym poziomie. 

- Szkody od zwierzyny łownej – spowodowane są zgryzaniem sadzonek drzew głównie przez 

zające. 

- Szkody powodowane przez patogeniczne grzyby (choroby infekcyjne, liści i pędów, pni, korzeni) 

– nie występują. 
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Zagrożenia abiotyczne 

- Zmiana stosunków wodnych – zauważalne jest obniżenie poziomu wód gruntowych z uwagi na 

susze. Melioracje nie wywierają negatywnego wpływu na lasy. 

- Czynniki atmosferyczne – anomalie pogodowe, ciepłe zimy, niskie temperatury, późne 

przymrozki, obfity śnieg i szadź, upalne lata, huragany, termiczno-wilgotnościowe (niedobór 

wilgoci, powodzie), wiatr (dominujący kierunek, huragany). 

 

Zagrożenia antropogeniczne 

- Zanieczyszczenia z aglomeracji miejskich położonych w bliskiej lub dalszej odległości od terenu 

objętego opracowaniem. 

- Zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego z zakładów znajdujących się na terenie gminy lub 

w jej pobliżu, obecnie wpływ ten jest nieznaczny. 

- Obydwa rodzaje zanieczyszczeń wpływają na powstawanie (w wyniku utlenienia dwutlenku 

siarki do kwasu siarkowego) zakwaszonych opadów atmosferycznych, które wywierają 

negatywny wpływ na florę i faunę, m.in. są powodem licznych chorób układu oddechowego. 

- Stan zdrowotny lasów wszystkich form własności jest zadawalający. W lasach prywatnych 

problem stanowi nieterminowe wykonywanie zabiegów ochronnych oraz nie realizowanie 

odnowień. 

 

e) wpływ na stan zdrowotny ludności 

Oddziaływanie pyłu zawieszonego na zdrowie ludzi zależy od wielkości ziaren. Cząsteczki o 

średnicy poniżej 2,5 µm osadzają się głównie w dolnych odcinkach dróg oddechowych, przy średnicy 

3,5 µm zachodzi ich detonacja w tkankach, oskrzelach i płucach, natomiast cząsteczki o średnicy od 

5,0 do 20,0 µm zatrzymywane są w górnym odcinku dróg oddechowych i mogą być usuwane w 

wyniku odksztuszania i odpluwania. 

Jednym z niebezpiecznych gazów zagrażającym zdrowiu ludzi, szczególnie przy dużym jego 

stężeniu jest dwutlenek azotu. Gaz ten działa na układ oddechowy drażniąco i dusząco, nie wywołując 

przy tym reakcji odruchowej, co z kolei przyczynia się do łatwiejszego przenikania tego gazu do 

głębszych odcinków dróg oddechowych. NO2 może również wpływać na organizm ludzki w wyniku 

przedostania się tego gazu do gleby, gdzie ulega przemianie prowadzącej do powstania związków 

silnie rakotwórczych o nazwie nitrozoaminy, które mogą być pobrane z gleby przez rośliny 

przeznaczone do spożycia. 

Kolejnym gazem mogącym, przy podwyższonych stężeniach, znacząco oddziaływać na 

organizm ludzki jest dwutlenek siarki. Gaz ten działa silnie toksycznie powodując ostre zatrucia 

organizmu, objawiające się w postaci podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych i spojówek 

oczu. 

Niebezpiecznym gazem z toksykologicznego punktu widzenia jest także tlenek węgla. CO 

łącząc się z hemoglobiną w sposób trwały tworząc karboksyhemoglobinę, która blokuje przenoszenie 
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tlenu. Toksycznie działanie CO polega na uszkadzaniu układu sercowo – naczyniowego i układu 

nerwowego, gdyż ich funkcjonowanie jest wrażliwe na niedotlenienie. 

Z toksykologicznego punktu, wszystkie wymienione powyżej zanieczyszczenia są 

niebezpieczne dla ludzi, a ich duże stężenie mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w 

organizmie, a nawet śmierci. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie opracowania, z uwagi na brak 

lokalizacji dużych zakładów przemysłowych emitujących tego typu substancje, problem 

oddziaływania groźnych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi jest nieznaczny. 

Poważna awaria to zdarzenie (emisja, pożar lub eksplozja) powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

 Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie gminy może 

stwarzać: 

− transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) 

głównie na drodze krajowej oraz szlakach kolejowych, powodując m. in. zagrożenie 

zanieczyszczenia gleb oraz pożarowe na terenach leśnych, 

− magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych, w tym czasowe magazynowanie 

odpadów niebezpiecznych. 

− dopływ nieznanych zanieczyszczeń do rzeki Nidy. 

 

 Zagrożeniem globalnym jest stopniowe ocieplanie się klimatu. Największą rolę w 

kształtowaniu zmian klimatu przypisuje się: wzrostowi emisji CO2 do atmosfery, powstającego w 

wyniku spalania paliw, wylesianiu terenów, zubożeniu pokrywy roślinnej, intensyfikacji hodowli, 

nieszczelności sieci gazowych, produkcji przemysłowej chlorowcopochodnych, węglowodorów, 

emisji N02, zmianom w tempie obiegu pary wodnej. Poważnym problemem w skali globalnej staje się 

zubożenie warstwy ozonowej, chroniącej przed szkodliwymi skutkami promieniowania 

ultrafioletowego. Główną przyczyną zmian zachodzących w stratosferze jest emisja związków 

chemicznych, a głównie związków organicznych chloru i bromu (głównie freonów i halonów), 

powodujących rozpad ozonu. Związki te były stosowane w różnego rodzaju urządzeniach 

technicznych i produktach. Ze względu na długi okres „życia” freonów i halonów w atmosferze (do 

kilkuset lat) może dojść do tego, iż ich stężenie będzie rosło, pomimo podjętych działań na rzecz 

wyeliminowania ich ze stosowania. 
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5. Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno – 

przestrzennej 

 Teren gminy Imielno odznacza się zróżnicowanym nasileniem elementów i układów cennych 

przyrodniczo. Najcenniejsze przyrodniczo są tereny skupione są we wschodniej części gminy, 

w dolinie rzeki Nidy i jej otoczeniu. 

 Tereny te, obejmują najbardziej zróżnicowaną przyrodniczo, a jednocześnie najmniej 

przekształconą gospodarczo, część terenu gminy Imielno, ze względu na występujące bogactwo 

siedlisk przyrodniczych, gatunków, objęte są następującymi formami ochrony przyrody: 

- Nadnidziańskim Parkiem Krajobrazowym, 

- Otuliną Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, stanowiącą Nadnidziański Obszar 

Chronionego Krajobrazu, 

- Włoszczowsko – Jędrzejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, 

- Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Nidy”, 

- Mającym znaczenie dla Wspólnoty obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nidziańska”, 

- Mającym znaczenie dla Wspólnoty obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Sobkowsko - 

Korytnicka”; 

- pomnikami przyrody w Stawach. 

 Tereny te stanowią również część Głównego Korytarza Ekologicznego Południowo-

Centralnego (KPdC), w części Korytarza Ekologicznego Doliny Nidy.  

 W granicach terenu doliny Nidy proponowane jest również utworzenie: 

- proponowanego użytku ekologicznego „Torfiarki pod Sobowicami”, 

- proponowanego pomnika przyrody w sołectwie Motkowice. 

 
 Dawniejsze opracowania planistyczne, w tym pierwotne studium gminy Imielno (z 2002 r) 

wskazywało na możliwość ustanowienia: 

- proponowanego rezerwatu przyrody „Umianowice”, na lewym brzegu rzeki – obecnie na jego 

części, na terenie gminy Kije funkcjonuje ustanowiony, użytek ekologiczny, a cenne siedliska z 

terenu gminy Imielno zostały objęte ochroną w planach zadań ochronnych obszarów Natura 2000, 

- proponowanego, wielkopowierzchniowego obszaru szczególnej ochrony rzeźby i krajobrazu 

Motkowice – Pińczów, teren ten objęty jest już ochroną przez Nadnidziański Park Krajobrazowy 

wraz z jego otuliną. 

 Ze względu na objęcie ochroną całego terenu doliny rzeki Nidy, w tym ochroną czynną w 

obrębcie cennych siedlisk naturowych, nie jest konieczne wyznaczanie w granicach gminy Imielno 

dawnych propozycji ochrony, proponowanych przed ustanowieniem obszarów Natura 2000. 

 

 Rolę wspomagającą, w kształtowaniu przyrodniczej struktury przestrzennej gminy spełniają: 

- tereny Miechowsko – Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego głównie 

grunty rolne w południowej części gminy, 
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- pomnik przyrody w Mierzwinie, 

- ciągi zadrzewień śródpolnych, 

- doliny cieków wodnych, 

- rozproszone tereny leśne. 

  

 Tereny środkowej i zachodniej części odznaczają się brakiem cennych przyrodniczo terenów, 

choć są jednocześnie mało przekształcone, w całości pozostających w użytkowaniu rolniczym, 

z małym udziałem rozproszonych terenów leśnych. 

 Wszystkie cenne, wymienione powyżej tereny gminy, są predysponowane do dalszego 

kształtowania przyrodniczej struktury funkcjonalno – przestrzennej. 
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6. Ocena przydatności środowiska dla pełnienia różnych funkcji użytkowych 

 Środowisko przyrodnicze na terenie gminy Imielno stwarza zarówno możliwości rozwoju jak 

i ograniczenia dla pełnienia różnych funkcji użytkowych. Nowe sposoby zagospodarowania terenu 

muszą respektować ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

środowiska. Warunkiem wprowadzenia nowych inwestycji jest minimalizowanie ich uciążliwości dla 

środowiska przyrodniczego. Głównym czynnikiem minimalizującym negatywne oddziaływanie 

przemysłu jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Zaleca się wprowadzenie następujących funkcji użytkowych: rolniczej, leśnej, mieszkaniowej, 

usługowej, wypoczynkowo – rekreacyjnej. Dopuszcza się lokalizację funkcji przemysłowej. Nie 

zaleca się natomiast wprowadzania funkcji uzdrowiskowej. Jako uzupełnienie powyższych funkcji 

proponuje się wprowadzenie funkcji komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

 

Funkcja rolnicza 

Występująca na obszarze gminy Imielno struktura ekologiczna gleb, z przewagą gleb w IV i 

III klasie bonitacyjnej, predysponuje gminę do rozwoju funkcji rolniczej o kierunku zbożowo-

hodowlanym z nastawieniem na uprawę zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych oraz hodowlę trzody 

chlewnej, drobiu, bydła mlecznego i. mięsnego Użytkowanie rolnicze terenu, przy właściwym 

gospodarowaniu cechującym się umiejętnym doborem roślin uprawnych i przy właściwym nawożeniu 

nie stwarza zagrożeń dla środowiska. Poprawa stanu środowiska rolniczego wiąże się również z 

zapewnieniem obudowy biologicznej dolin rzecznych, chroniącej cieki wodne przed spływem z pól 

nawozów naturalnych i sztucznych, stosowanych w produkcji polowej, jak również zwiększeniem 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 

 

Funkcja leśna 

Funkcja leśna jest formą najbardziej przyjazną dla środowiska i bardzo wskazaną na tym 

obszarze. Ze względu na znaczne odlesienie terenu gminy, związane z przekształceniem obszarów 

leśnych na rolnicze oraz ze względu na znaczny areał gleb słabych (V i VI kl. Bonit.), zaleca się 

poszerzenie terenów lasów poprzez zrealizowanie planu zalesień. Zalesienia powinny być 

umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie lasów istniejących, tak aby w okresie docelowym 

stworzyć duże zwarte kompleksy leśne, o doskonałych warunkach siedliskowych dla bytowania fauny 

i flory. Przeznaczane na cele zalesieniowe powinny być gleby kompleksu 7 i 6, zwłaszcza położone na 

terenach przyleśnych, które są obecnie nieekonomiczne w uprawie i często pozostają w odłogowaniu, 

jak również w uzasadnionych przypadkach – gleby ciężkie w uprawie mechanicznej z uwagi na 

wysoką zwięzłość pogłębiającą się zarówno w okresie suszy jak nadmiernego uwilgotnienia. 

Zwiększanie powierzchni leśnej prowadzi do: poprawy bilansu wodnego danego obszaru, 

przeciwdziałania erozji wodnej i wietrznej gleby, zwiększania bioróżnorodności terenów rolnych, 

tworzenia korytarzy ekologicznych, podnoszenia efektywności krajobrazu, poprawy turystycznej 
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atrakcyjności obszarów rolnych, zwiększenia produkcji surowca drzewnego i innych odnawialnych 

surowców leśnych, zmniejszania efektu cieplarnianego. 

 

Funkcja mieszkaniowo – usługowa 

Tereny położone w obszarach już zabudowanych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

wskazane są do pełnienia funkcji mieszkaniowo – usługowej, ze względu na kontynuację istniejącego 

typu zainwestowania. Dzięki temu nowo wprowadzone zainwestowanie nie będzie wiązało się z 

wysokimi kosztami doprowadzenia infrastruktury technicznej, a także będzie stanowiło uzupełnienie i 

uporządkowanie istniejącej już zabudowy. Gleby ciężkie w uprawie mechanicznej mogą być, w 

uzasadnionych przypadkach przeznaczone pod zagospodarowanie nierolnicze. Należy jednak nie 

dopuścić do ingerencji nową zabudową w teren dolin rzek: Nidy, Rzeźnicy, Kruczki oraz innych 

niewielkich cieków, obszarów zmeliorowanych, a także tereny lasów. Należy ograniczyć zabudowanie 

terenów odznaczających się występowaniem płytkiej wody gruntowej, zalegającej płycej niż  

2,0 m p.p.t., lub zastosować dostosowane do tych warunków typy budynków bez podpiwniczeń. 

 

Funkcja wypoczynkowo – rekreacyjna 

 Funkcja ta jest zalecana dla teren gminy. Powinna opierać się o istniejące walory przyrodnicze 

i geograficzne terenu gminy Imielno. Najbardziej predysponowane do pełnienia funkcji 

wypoczynkowej są tereny doliny rzeki Nidy, gdzie już obecnie organizowane są spływy kajakowe, a 

teren obfituje w liczne gatunki ptaków i ciekawe siedliska przyrodnicze i piękne krajobrazy. Kolejny 

teren, to sołectwa przylegające do terenów leśnych, głównie Bełk, Motkowice i Borszowice, gdzie w 

dość zwartych kompleksach leśnych, na siedliskach świeżych i żyznych, można organizować 

turystyką pieszą i rowerową, rekreacje indywidualną. Wskazana jest też organizacja wypoczynku w 

gospodarstwach agroturystycznych, oferujących ekologiczną i domową żywość, obecność różnych 

gatunków zwierząt domowych, stanowiących dużą atrakcję dla dzieci z większych miast; 

umożliwiających np. wypożyczenie rowerów do przejażdżek po okolicy. Obecnie na terenie Stawów 

działa gospodarstwo agroturystyczne, przy kompleksie stawów hodowlanych. 

 

Funkcja uzdrowiskowa 

Teren opracowania nie jest predysponowany do pełnienia funkcji uzdrowiskowej. Na obszarze 

opracowania nie występują bogactwa naturalne o właściwościach leczniczych, w oparciu o które 

można byłoby wprowadzić taką funkcję. Dodatkowo, na terenie gminy występują liczne kopalnie 

odkrywkowe, zachodnia i centralna część gminy specjalizuje się w produkcji rolniczej z licznymi 

fermami hodowlanymi. W sąsiednich gminach rozwinięty jest przemysłem cementowo – gipsowo –

wapienniczy, co przy niekorzystnych kierunkach wiatrów sprzyja wprowadzaniu zanieczyszczeń na 

teren opracowania, w tym z aglomeracji Śląsko-Krakowskiej.  
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Funkcja przemysłowa 

 Ze względu na walory przyrody ożywionej objętej ochroną przez liczne formy ochrorny 

przyrody (park krajobrazowy, trzy obszary chronionego krajobrazu, trzy obszary sieci Natura 2000, 

pomniki przyrody) w tym czynną ochronę przyrody; położenie w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych „Niecka Miechowska SE”, większość omawianego terenu nie jest wskazana do rozwoju 

działalności przemysłowej, czy rozległej działalności wydobywczej, trwale niszczących krajobraz i 

degradujących środowisko. Taka forma zagospodarowania jest możliwa jedynie przy lokowaniu 

niewielkich obiektów produkcyjnych czy wydobywania piasków z niewielkich, eksploatowanych 

mechanicznie (koparką) złóż piasków, ograniczających ewentualne uciążliwości do terenu inwestycji, 

z zaleceniem stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

minimalizujących uciążliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. 

 

Infrastruktura techniczna 

 Jest niezbędnym elementem wyposażenia wszystkich zainwestowanych terenów. Jej obecność 

jest konieczna dla zapewnienia właściwych warunków zamieszkiwania, pracy i wypoczynku ludności. 

Projektując infrastrukturę należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami, w najlepszych 

dostępnych technologiach, unikając niepożądanych skutków dla środowiska (np. lokalizując doziemne 

linie elektroenergetyczne, zamiast napowietrznych, szpecących krajobraz). 

 

Funkcja komunikacyjna 

 Funkcja komunikacyjna jest elementem spajającym pozostałe rodzaje zagospodarowania, 

niezbędnym zarówno w terenach zainwestowanych, jak i na obszarach pól uprawnych i lasów. Należy 

jednak zadbać o właściwe ulokowanie ciągów komunikacyjnych, unikając o ile jest to możliwe, 

przecinania i dzielenia zwartych terenów charakteryzujących się bogatymi funkcjami przyrodniczymi, 

takich jak: kompleksy lasów, ciągi przyrodnicze. Jeśli jest to niemożliwe należy razem z 

wykonywaniem projektów dróg zapewnić miejsca przejść i migracji dla zwierząt, np. przejścia dla 

płazów. Należy też wykonać drogi rowerowe i ciągi piesze wzdłuż dróg o większym ruchu 

samochodowym. 
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7. Ocena warunków ekofizjograficznych 

Analizowany teren oceniono pod kątem możliwości wykorzystania obszarów dla celów zwartej 

zabudowy mieszkalnej, gospodarczej i usługowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 

zapleczem komunikacyjnym. Wyniki oceny pokazano jako tło na załączniku graficznym do 

opracowania. 

W granicach opracowania, na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych, 

topoklimatycznych oraz geomorfologicznych, wydzielono następujące obszary ekofizjograficzne: 

 

Tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych oznaczone na załączniku graficznym kolorem 

żółtym. Tereny te charakteryzują się: 

- powierzchnią o nachyleniu do 8 %, 

- w podłożu gruntami nośnymi – piaski, gliny i skały starszego podłoża, 

- wodami gruntowymi głębszymi niż 2 m p.p.t., 

- korzystnymi warunkami topoklimatycznymi (tereny płaskie i zbocza S, SE, SW). 

 Tereny te przydatne są do zabudowy wszelkiego typu.. Obszary o najbardziej korzystnych warunkach 

do zabudowy mieszkaniowej i specjalnej na terenach płaskich i o spadkach terenu do 5 %. Przy spadkach 

powyżej 5 % ograniczenia mogą dotyczyć zabudowy wielorodzinnej. 

 

Tereny o zróżnicowanych warunkach fizjograficznych oznaczone na załączniku graficznym 

kolorem pomarańczowym. Tereny te charakteryzują się: 

- na większości terenu powierzchnią o nachyleniu 8 – 12 % , z wodami gruntowymi zalegającym 

głębiej niż 2,0 m p.p.t., 

- miejscowo stanowią obszary płaskie (poza dolinne) o płytkim poziomie wód gruntowych (obszary 

okresowo podtapiane , zwierciadło wody gruntowej < 2,0 m p.p.t.), 

- występowaniem w podłożu gruntów nośnych (gliny, zwietrzeliny, grunty skaliste), lokalnie 

słabonośnych, 

- korzystnymi (na większości obszaru) warunkami topoklimatycznymi, lokalnie niekorzystnymi na 

stokach NS, N i NW. 

 Warunki zróżnicowane, stwierdzono tam, gdzie jeden z parametrów budowlanych był 

niekorzystny dla celów budownictwa (duża podmokłość terenu lub znaczny spadek lub niewłaściwy 

topoklimat). Obszary te mogą być wykorzystywane do zabudowy luźnej, obiektami bez podpiwniczeń 

z koniecznością stosowania zabezpieczeń fundamentowych przed działaniem wód gruntowych. 
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Tereny o silnie zróżnicowanych warunkach fizjograficznych oznaczone na załączniku graficznym 

kolorem fioletowym. Tereny te charakteryzują się: 

- powierzchnią o nachyleniu ponad 12 %, 

- w podłożu gruntami zazwyczaj nośnymi (gliny, zwietrzeliny, grunty skaliste), 

- wodami gruntowymi głębiej niż 2,0 m p.p.t.., 

- zróżnicowanymi warunkami topoklimatycznymi, na zboczach NW, N, NE – niekorzystnymi, 

- dużym nasileniem zjawisk erozyjnych.. 

 Tereny te, powinny pozostać niezabudowane, lub przeznaczone do lokalizacji pojedynczych obiektów 

na dostosowanych powierzchniach Tereny wymagają zabezpieczone przed erozją., w postaci upraw 

wieloletnich krzewów lub trwałego zadarnienia lub wprowadzenia pasów zieleni śródpolnej. W pobliżu 

istniejących terenów leśnych wskazane są do zalesienia. 

 

Tereny dolin bocznych, suchych, oznaczone na załączniku graficznym kolorem beżowym.  

 Tereny te charakteryzują się: 

- urozmaiconą rzeźbą terenu, o charakterze wąskich dolin, czasem spadzistych, 

- zwierciadłem wody gruntowej zazwyczaj głębiej położonym niż 2,0 m p.p.t.., 

- okresowym spływem wód roztopowych i wód opadowych podczas intensywnych deszczów 

nawalnych, 

- nasileniem erozji gruntów. 

 Tereny dolin bocznych suchych, w rejonach o spadkach przekraczających 8 %, są 

niewskazane do lokalizacji zabudowy, ze względu na możliwość okresowych i nagłych spływów wód 

oraz nasilenie zjawiska erozji gleb. Tereny o spadkach przekraczających 12 % wskazane są do 

trwałego zadarnienia. 

 

 Tereny dolin (Nidy oraz rzek i cieków - stałych i okresowych), pełnią funkcje korytarzy 

i ciągów ekologicznych. Stanowią obszary retencyjne głównych dolin o dużych zasobach wód 

gruntowych, stanowiące ekosystemy o bogatych i zróżnicowanych zbiorowiskach roślinności 

torfowiskowej, szuwarowej oraz łąk świeżych ekstensywnie użytkowanych. 

 Obszary te charakteryzują się: 

- zaleganiem stale lub okresowo płytką wodą gruntową (od 0,0 do 2,0 m p.p.t.), 

- niekorzystnymi warunkami topoklimatycznymi (zastoiska chłodnego i wilgotnego powietrza, 

koncentracja zanieczyszczeń w warunkach inwersji termicznej, oraz występowania mgieł). 

 Obszary te wymagają: 

- wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych, zwartej zabudowy, składowania odpadów, 

- pozostawienia jako tereny otwarte z zachowaniem roślinności łąkowej lub miejscowo jako lasy 

łęgowe, 

- ochrony przed przekształceniem użytków zielonych i nieużytków na grunty orne, 

- utrzymania dotychczasowej retencji wód w formie starorzeczy i niewielkich oczek wodnych. 
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 W granicach opracowania wyróżniono: 
 

Teren doliny głównej, rzeki Nidy, oznaczony na załączniku graficznym kolorem seledynowym. 

 Teren doliny głównej stanowi bogate siedliska, objęte formami ochrony przyrody, w tym 

planem zadań ochronnych obszarów Natura 2000. Należy, pozostawić je jako wolne od zabudowy i 

zmian w zagospodarowaniu terenu. 

 
Tereny dolin bocznych, oznaczone na załączniku graficznym kolorem pistacjowym. 

 Tereny te, stanowią naturalne ciągi przyrodnicze wspomagające, sprzyjają retencjonowaniu 

wód. Wzdłuż części dolin bocznych, w granicach sołectw: Jakubów, Wygoda, Opatkowice Murowane, 

Opatkowice Drewniane, Grudzyny, Mierzwin, Zegatrowice, Bełk i część Motkowic, istnieje 

historyczna zabudowa zagrodowa, przylegająca do dolin bocznych, a miejscami ingerująca w doliny. 

Zaleca się ograniczenie dalszej ingerencji w tereny dolin bocznych, gdyż może to skutkować 

zaburzeniem swobodnego spływu wód i mas powietrza i swobodnego przemieszczania się 

organizmów żywych. 

 

 Tereny leśne pełniące ważne funkcje ekologiczne i ochronne. Tereny te, wymagają 

bezwzględnej ochrony przed zmniejszaniem powierzchni. Stanowią barierę, działającą jako naturalny 

filtr w wychwytywaniu i rozprzestrzenianiu się pyłów i zanieczyszczeń z terenu gminy. W terenach 

tych następuje wyciszenie prędkości wiatrów, dłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej, zmienne 

nasłonecznienie, zależne do gęstości szaty leśnej. Lasy są doskonałym miejscem do bytowania 

zwierząt. Tereny leśne, w granicach gminy zostały zgrupowane w dwie kategorie: 

 
Tereny leśne. Obszary drzewostanów na siedliskach świeżych, oznaczone na załączniku 

graficznym kolorem zielonym. Tereny te obejmują siedliska: 

- lasu mieszanego świeżego (LMśw), na siedliskach średnio żyznych, świeżych; drzewostan jest 

bardzo różnorodny, a w miejscach bardziej prześwietlonych runo jest bujne i bogate gatunkowo; 

- lasu świeżego (Lśw), zajmuje siedliska żyzne i bardzo żyzne, świeże. Drzewostan jest na ogół 

mieszany, warstwa krzewów w lesie świeżym jest bogata w gatunki, ale z uwagi na silne 

ocienienie, niezbyt zwarta; 

- boru mieszanego świeżego (BMśw), zajmuje obszary dość ubogich gleb, w terenach lekko 

falistych, na glebach piaszczystych, dominują gatunki iglaste, w runie dominuje borówka czernica 

i krzewy 

- boru świeżego (Bśw), zajmuje siedliska słabo uwilgotnione, drzewostan iglasty, runo najczęściej 

mszyste. W starszych widnych drzewostanach towarzyszą im krzewinki. 

 Tereny leśnych siedlisk świeżych, dominują w granicach gminy. Odznaczają się znaczną 

odpornością na antropopresję, posiadają odpowiednie warunki wilgotnościowe dla turystyki i 

rekreacji, posiadają duże walory estetyczne, areosanitarne, wpływają korzystnie na zdrowie 

odwiedzających ją turystów. W większości są łatwo dostępne dla turystyki pieszej i rowerowej. 
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Tereny leśne. Obszary drzewostanów na siedliskach wilgotnych, oznaczone na załączniku 

graficznym kolorem ciemozielonym. Tereny te obejmują siedliska: 

- lasu mieszanego wilgotnego (LMw), na siedliskach średnio żyznych i wilgotnych; drzewostan 

mieszany, runo różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu gatunki roślin wilgociolubnych; 

- olsu (Ol), występuje na obrzeżach doliny rzecznej, zajmuje siedliska bagienne z bardzo płytką 

wodą gruntową, drzewostan, głównie olchowy, często grupuje się w kępy a zagłębienia zajmuje 

roślinność bagienna. 

 Tereny leśne na siedliskach wilgotnych, pełnią szczególną funkcję retencyjną dla wód, 

odznaczają się podmokłym terenem, znaczną częstotliwością występowania mgieł, dużą zwartością i 

niedostępnością dla penetracji pieszej. Nie nadają się organizowania tras turystycznych pieszych i 

rowerowych. 
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8. Wnioski i wytyczne do zmiany studium 

Nowe sposoby zagospodarowania, terenu gminy Imielno, powinny spełniać poniższe 

zalecenia z zakresu ochrony środowiska:  

Do czynności, które mogą przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości oddziaływania 

inwestycji na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego należą: 

− zminimalizować negatywny wpływ wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej w 

granicach terenu, w zakresie emisji pyłu oraz hałasu.  

� zakładanie urządzeń odpylających, 

� stosowanie wyciszaczy (parkanów chroniących przed hałasem), 

� stosowanie zamkniętych pomieszczeń, 

� umiejętne wprowadzanie rekultywacji terenów zdegradowanych, 

� wprowadzanie zadrzewień i zieleni izolacyjnej, 

� zadbanie o racjonalne korzystanie z zasobów wody, 

� zadbanie o odpowiednie składowanie lub przechowywanie odpadów, 

� utrzymywanie poziomów hałasu oraz emisji pyłów i gazów do powietrza poniżej 

dopuszczalnych dla nich poziomów, lub co najmniej na tych poziomach, 

� prowadzenie obserwacji i pomiarów dotyczących: monitoringu powietrza atmosferycznego, 

monitoringu wód podziemnych oraz monitoringu gleb i gruntów, 

� prowadzenie kontroli przedsiębiorców, których działalność może stanowić przyczynę 

powstania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

� zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

zmierzających do ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie 

człowieka; 

– zminimalizować negatywne zmiany zachodzące w krajobrazie i powierzchni ziemi poprzez: 

� likwidowanie „dzikich” wysypisk śmieci, 

� systematyczne rekultywowanie terenów wyrobisk , na których zakończono eksploatację złóż, 

� racjonalne gospodarowanie powierzchnią terenu, 

� sukcesywne wprowadzanie zabiegów przeciwerozyjnych, zapobiegających degradacji gleb, 

� wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej na terenach, przemysłowych, usługowych i 

mieszkaniowych; 

– chronić wody powierzchniowe i podziemne poprzez: 

� zaopatrzenie w wodę wszystkich miejscowości za pomocą wodociągu gminnego, po 

uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia właściciela wodociągu lub z własnych studni, 

� respektowanie wszystkich nakazów i zakazów wynikających z dokumentów 

ustanawiających strefy ochronne GZWP, 

� opracować strefy ochronne ujęć wody i respektować zalecania z nich wynikające; 
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� rozwiązania gospodarki ściekowej powinny zapewniać ochronę środowiska przyrodniczego, 

związku z tym, należy oczyszczać ścieki w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub 

odprowadzać je wyłącznie do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki okresowo 

opróżnianych z wywozem nieczystości do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków;  

� wody opadowe i roztopowe, pochodzące ze szczelnej powierzchni terenów składowych, baz 

transportowych, stacji dystrybucji paliw, terenów działalności gospodarczej, dróg krajowych 

i powiatowych drogi powiatowej, a także parkingów o powierzchni ponad 0,1 ha, należy 

oczyścić przed wprowadzeniem do wód lub urządzeń wodnych, zgodnie z Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1311). 

− chronić gleby poprzez: 

• zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 

• utrzymanie jakości gleby powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów, 

• doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są 

one dotrzymane, 

– chronić czystość powietrza atmosferycznego: 

� zaleca się przy zaopatrzeniu w energię cieplną korzystać z systemów i paliw uznawanych za 

„ekologiczne,” takich jak np.: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach, gaz ziemny 

olej opałowy itp.; 

� propagowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (energia wody, wiatru, energia 

uzyskana ze spalania biomasy, energia słoneczna), 

– chronić przed hałasem: 

� zaleca się wprowadzić ograniczenia dotyczące przestrzegania dopuszczalnych norm wartości 

poziomów hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112), 

� realizacja infrastruktury przeciwhałasowej (budowa ekranów akustycznych, tworzenie 

pasów zieleni, chroniących od uciążliwości płynących z użytkowania dróg), 

� modernizacja dróg w celu zmniejszenia poziomu hałasu, 

– chronić przed polami elektromagnetycznymi: 

� zaleca się utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych, lub co 

najmniej na tych poziomach, 

� w celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego, 

koniecznym jest podejmowanie działań polegających na: analizie wpływu na środowisko 

nowych obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę), oraz 
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zobowiązywanie inwestorów do pomiaru emitowanego promieniowania elektromagne-

tycznego i ewentualnego ograniczenia jego uciążliwości. 

– racjonalnie gospodarować odpadami: 

• zaleca się określić takie warunki i zasady bezpiecznej gospodarki odpadami, aby nie 

wywierały one negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, 

• zaleca się stosowanie metody segregacji wszystkich wytwarzanych odpadów, w celu 

możliwości ponownego ich zastosowania, po jego wcześniejszej przeróbce (metoda 

recyklingu), 

– chronić dobra kultury i krajobrazu: 

� ze względu na położenie części terenu gminy w obrębie parku krajobrazowego, obszarów 

chronionego krajobrazu, projekt nowego zagospodarowania musi respektować walory 

krajobrazowe, nie powodując przy tym istotnych dysharmonii, 

� projekt zmiany studium powinien respektować wszystkie nakazy i zakazy wynikające z 

dokumentów ustanawiających w/w obszary ochronne, 

� ze względu na lokalizacje na terenach opracowania obszarów Natura 2000, nowe 

zagospodarowanie nie może prowadzić do zniszczenia objętych nimi siedlisk i gatunków, 

� ze względu na ciągi ekologiczne należy tak wprowadzać nowe zainwestowania, aby nie 

naruszały one stosunków środowiskowych, 

� wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na obszarze gminy, 

� wprowadzanie rozwiązań zmierzających do renowacji i ochrony przed zniszczeniem 

zabytkowych i cennych kulturowo obiektów. 
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