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Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
 
Obowiązek sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wynika z zapisów ustawy 
OOŚ oraz Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001. 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko ma na celu ustalenie, czy przyjęte w dokumencie 
kierunki i działania gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego 
ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. Prognoza ma także umożliwić identyfikację 
możliwych do określenia skutków środowiskowych, jakie niesie realizacja postanowień 
ocenianego dokumentu oraz ocenić czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią 
przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku. Ma ona także wykazać, czy 
konieczne jest przyjęcie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań zaproponowanych działań na 
środowisko. 

 
Na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska zidentyfikowano następujące 

obszary problemowe Miasta i Gminy Busko-Zdrój: 

 zanieczyszczenie powietrza pyłami oraz bezno(α)piranem spowodowane niską emisją 
(stare, nieekologiczne piece o niskiej wydajności stosowane w domach 
jednorodzinnych oraz stosowane opału typu flot i miał), 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych, 

 hałas drogowy związany z drogą krajową 73 oraz drogami wojewódzkimi nr 767, 776  
i 973. 
Obszar Gminy Busko-Zdrój charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Na jej 

terenie znajduje się wiele różnorodnych form ochrony przyrody, które sumarycznie zajmują 
powierzchnię 23 534,51 ha (99,9% ogólnej powierzchni gminy). Do najważniejszych form 
należą dwa parki krajobrazowe, trzy obszary Natura 2000 oraz cztery obszary chronionego 
krajobrazu. Dodatkowo na terenie Gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest sześć pomników 
przyrody oraz trzy stanowiska dokumentacyjne, a także użytek ekologiczny Ostra Góra.  

Gmina Busko-Zdrój, ze względu na występujące na jej obszarze cenne zasoby wód 
leczniczych, należy do gmin uzdrowiskowych. 

 
Celem opracowania Projektu Założeń jest określenie prognozy potrzeb energetycznych 

oraz zapewnienie mieszkańcom gminy zaopatrzenia w czynniki energetyczne, a także 
określenie kierunków i przedstawienie możliwości do: 

 racjonalizacji użytkowania energii cieplnej (oszczędność energii cieplnej); 

 zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej; 

 zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza; 

 wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  
Projekt Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe proponuje następujące rozwiązania: 

 rozbudowę i modernizację systemów energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii, 

 rozwój systemu ciepłowniczego poprzez zabudowę gazowych agregatów 
kogeneracyjnych w kotłowni osiedlowej, ul. Piłsudskiego w Busku-Zdroju, 
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 racjonalizację zużycia energii w tym: 

 działania termomodernizacyjne, 

 modernizację lub wymianę źródeł ciepła, 

 rozwój scentralizowanego systemu ciepłowniczego na terenie miasta. 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
 

Skutkiem rezygnacji z ww. rozwiązań będzie niezadowolenie mieszkańców z braku 
pokrycia potrzeb nowego i istniejącego budownictwa. W takim przypadku mieszkańcy będą 
zaspakajać swoje potrzeby w „mniej ekologiczny” sposób stosując konwencjonalne źródła 
energii i podnosząc niską emisję. Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, 
zaniechanie realizacji rozwiązań związanych z rozwojem sieci cieplnych, 
elektroenergetycznych czy gazowych skutkować będzie ograniczeniem rozwiązań 
proekologicznych. 
 

Wpływ realizacji celów Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny. 
Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak  
w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone 
działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do 
osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. 
Rozwiązania alternatywne dla przedsięwzięć poprawiających walory środowiskowe nie mają 
uzasadnienia zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia.  

Działania planowane w omawianym dokumencie prowadzone będą na terenie 
zurbanizowanym i będą miały charakter lokalny, w związku z czym nie przewiduje się 
wystąpienia znaczących oddziaływań na istniejące formy ochrony przyrody w tym obszary 
Natura 2000. 

Gmina Busko-Zdrój nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja 
projektowanych przedsięwzięć nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 
środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 
 

Potencjalne negatywne oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko można 
ograniczyć poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Ponadto prawidłowy projekt, 
uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie 
eksploatacji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania. Metody ograniczania 
negatywnego oddziaływania do racjonalnego poziomu są następujące: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 
budowy, 

 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami 
w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji, 

 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie  
z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory 
dziennej, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów 
lęgowych, itp., 
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 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 używanie substancji chemicznych zgodnie z przeznaczeniem i przechowywanie ich  
w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach aby maksymalnie ograniczyć 
możliwość wycieków paliwa, oleju lub innych substancji bezpośrednio do gruntu i wód 
powierzchniowych, 

 odprowadzanie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych kontenerów, 
systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane i uprawnione służby, 

 tankowanie sprzętu budowlanego w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód, 

 termomodernizacja budynków może spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 
nietoperzy. Aby temu zapobiec należy sprawdzić czy budynek jest wykorzystywany jako 
schronienie tych zwierząt, a także dokonać rozpoznania gatunków, liczebności populacji 
oraz lokalizację schronień. Następnie zalecana jest obserwacja, która ma za zadanie 
szacowanie potencjalnej szkody i planowanie działań zapobiegawczych oraz środków 
zaradczych: 
- zabezpieczanie szczelin i otworów, 
- prowadzenie prac pod nadzorem ornitologicznym, 
- należy zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych schronień. Jeśli nie ma 

możliwości pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia 
alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu, np. poprzez 
przygotowanie skrzynek dla ptaków i nietoperzy wraz z ich montażem  
w odpowiednich miejscach. 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawy formalno-prawne 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

„Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”, jest elementem obowiązku prawnego wynikającego z: 

 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 roku  
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, t.j.) zwanej dalej ustawą OOŚ. 

1.2. Cel i zakres prognozy 
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. 

Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”  
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz 
przedstawia sposoby ich minimalizacji. 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie, czy przyjęte w tym 
dokumencie założenia nie powodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko 
oraz czy sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi regionu. W prognozie 
oddziaływania uwzględniono wpływ na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
integralność tych obszarów, przedstawiono propozycje monitoringu oraz sposobu 
ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją 
przedsięwzięcia. 

Powyższe informacje przedstawiono w formie dokumentu pt. „Prognoza oddziaływania 
na środowisko Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”. Prognozę opracowano na podstawie analizy 
projektu przedmiotowego dokumentu, dokumentów strategicznych gminy oraz materiałów 
archiwalnych dotyczących charakterystyki i stanu środowiska przyrodniczego oraz wszelkich 
dostępnych danych o uwarunkowaniach przyrodniczych terenu.  

Zakres Prognozy oraz stopień szczegółowości informacji w niej zawartych jest zgodny  
z wymogami określonymi w ustawie OOŚ i został uzgodniony (wg art. 53 ustawy OOŚ)  
z właściwymi organami ochrony środowiska, tj.: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo z dnia 2 sierpnia 
2016 r., znak WPN-II.411.15.2016.EC (Załącznik 1); 

 Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – pismo z dnia 12 
października 2016 r., znak NZ.9022.5.107.2016 (Załącznik 2). 
W piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 02.08.2016 r., 

znak WPN-II.411.15.2016.EC, uzgodniono, że w niniejszej prognozie należy w szczególności: 
1. Scharakteryzować zasoby przyrodnicze i ocenić aktualny stan środowiska w gminie. 

Proponowane w projekcie działania/zadania należy ocenić mając na uwadze 
konieczność utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 
środowiska, a przede wszystkim zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

2. Dokonać analizy i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu na wszystkie elementy 
środowiska, ze wskazaniem w jaki sposób i w jakiej skali i zasięgu, przyjęte rozwiązania 
przekształcą środowisko, zwłaszcza gdy planowane działania będą wyznaczać ramy dla 
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przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 71). Należy przy tym zaproponować stosowne rozwiązania chroniące 
środowisko. W przypadku ujęcia w dokumencie zadań, dla których została już 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wskazane jest podanie takiej 
informacji wraz z wnioskami.  

3. Przeanalizować, czy i w jakim stopniu realizacja projektu będzie oddziaływać na 
wartości przyrodnicze form ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) 
znajdujących się w granicach opracowania powyższego dokumentu tj. obszary Natura 
2000 Ostoja Szaniecko-Solecko PLH260034 i Ostoja Nidziańska PLH260003, Szaniecki 
Park Krajobrazowy i Nadnidziański Park Krajobrazowy, Nadnidziański Obszar 
Chronionego Krajobrazu, Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko- 
Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Chmielnicko-Szydłowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu.  
W prognozie należy ocenić wpływ ustaleń projektu dokumentu na warunki ochrony 
ww. obszarów, w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na stan 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, na gatunki - dla których 
obszary zostały wyznaczone, a także na integralność obszarów Natura 2000 i ich 
spójność z innymi obszarami. Analizę i ocenę wpływu realizacji projektu na siedliska 
przyrodnicze i gatunki należy dokonać w kontekście ich wymagań ekologicznych  
i zapewnienia właściwego stanu ich ochrony.  

4. Wymagana jest analiza i ocena wpływu oraz skutków realizacji projektu w szczególności 
w kwestiach:  

 chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów ze wskazaniem ustaleń projektu, 
które mogą spowodować naruszenie zakazów, o których mowa wart. 51 i 52 ustawy 
o ochronie przyrody, należy zaproponować możliwe działania eliminujące takie 
naruszenie;  

 ochrony drożności korytarzy ekologicznych;  

 ochrony gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, głównych zbiorników wód 
podziemnych oraz ujęć wód;  

 ochrony krajobrazu;  

 gospodarki odpadami, z uwzględnieniem segregacji odpadów i ich odzysku;  

 ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi;  

 ryzyka zagrożenia powodzią i jego skutków dla środowiska;  

 przeciwdziałania skutkom suszy;  

 ryzyka wystąpienia ewentualnych poważnych awarii.  
Ponadto w analizie oddziaływania na środowisko należy uwzględnić potrzeby dotyczące 
przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia.  
5. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit d ustawy OOŚ, w prognozie należy przeanalizować  

i ocenić czy projekt dokumentu uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Między innymi, mając na 
uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,  
z późno zm.), istotne jest przeprowadzenie analizy i oceny w jaki sposób dokument 
uwzględnia cele środowiskowe wskazane w dokumentach odrębnych.  
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6. Zgodnie z ustawą OOŚ w prognozie należy przedstawić: 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;  

 rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie jak również kompensację 
przyrodniczą w przypadku prognozowanych negatywnych oddziaływań na 
środowisko, w tym na przyrodę, mogących być rezultatem realizacji dokumentu. 
Zaproponowane działania muszą być poprzedzone szczegółową analizą i poparte 
wnioskami z tych analiz;  

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 
tego wyboru albo wyjaśnienie braku takich rozwiązań.  

7. Prognoza powinna zawierać rzetelnie sporządzone streszczenie w języku 
niespecjalistycznym, w celu przedstawienia każdemu kto jest zainteresowany, a nie 
posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, informacji na temat 
ustaleń projektu dokumentu i prognozy, a przede wszystkim dotyczących ewentualnych 
skutków dla środowiska jakie mogą wynikać z realizacji postanowień dokumentu. 

8. Informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu 
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane m.in. do zawartości i stopnia 
szczegółowości projektu dokumentu. Ponadto, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy OOŚ  
w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte  
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, 
dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 
postępowania. 

9. Stosownie do wyników oceny prognozy, w projekcie należy zamieścić odpowiednie 
ustalenia, które określają warunki realizacji założeń tego dokumentu, umożliwiające 
uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. 

 
W piśmie Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 12 października 2016 r., o znaku NZ.9022.5.107.2016, uzgodniono, że: 
1. Przedmiotowa prognoza winna spełniać wymogi określone w art. 51 ust. 2 pkt 1, 2, 3 

ustawy OOŚ; 
2. Informacje zawarte w prognozie winny być opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz uwzględniać przewidywane znaczące 
oddziaływanie w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi, z uwzględnieniem 
ochrony powietrza, wód gruntowych i podziemnych oraz ochrony przed hałasem na 
etapie realizacji przewidzianych zadań inwestycyjnych. 

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy 
W metodyce wykonywania niniejszej prognozy wyróżnić można pięć głównych etapów: 
I. Analiza dokumentów strategicznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi polityki 

energetycznej, jej efektywności i bezpieczeństwa energetycznego, możliwości 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ochrony powietrza, oraz dokumentów 
strategicznych określających strategię rozwoju gminy i całego regionu. 

II. Rozpoznanie stanu środowiska na terenie gminy oraz zdefiniowanie głównych obszarów 
problemowych. 
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III. Rozpoznanie możliwych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska 
wynikające z analizy poszczególnych dokumentów strategicznych i wniosków 
wynikających z wykonanych dla nich prognoz oddziaływania na środowisko. 

IV. Dokonanie oceny oddziaływania poszczególnych zdefiniowanych w dokumencie założeń 
na poszczególne komponenty środowiska, na powiązania pomiędzy nimi oraz możliwość 
wystąpienia oddziaływań transgranicznych. W ramach tego etapu analizowano również 
możliwe działania jakie należy podjąć w celu minimalizacji ewentualnych negatywnych 
oddziaływań. 

V. Analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w tym szczegółowa analiza powiązań z 
innymi dokumentami o charakterze strategicznym. 

Dodatkowo w ramach opracowywania przedmiotowej prognozy wykonywano szereg 
dodatkowych analiz przestrzennych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych. 

 
Opierając się na danych literaturowych oraz doświadczeniu autorów, w zestawieniu  

z lokalnymi uwarunkowaniami przeprowadzono analizę oddziaływań na środowisko. 
Wykorzystane zostały dostępne publikacje i dokumenty dotyczące środowiska obszaru Buska-
Zdroju i województwa świętokrzyskiego. Zastosowane zostały metody opisowe  
i porównawcze. Do wykonania Prognozy wykorzystano także metody prognostyczne, które 
miały za zadanie zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić  
w środowisku w związku z przewidywanymi w projekcie dokumentu działaniami oraz 
późniejszym wykorzystaniem powstałych obiektów czy infrastruktury technicznej.  

W analizie uwzględniono wszystkie czynniki związane z realizacją działań m.in.: 
przekształcenia powierzchni terenu, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi, emisje hałasu. Wzięto pod uwagę także zespół czynników, które mogą znacząco 
wpływać na środowisko: warunki hydrogeologiczne, skutki realizacji działań na stan zasobów 
naturalnych, wód, wpływ na bioróżnorodność, obszary Natura 2000, na ludzi i ich wzajemne 
powiązania. Wzięto pod uwagę fakt, iż Gmina Busko-Zdrój jest Gminą uzdrowiskową,  
w związku, z czym na jej terenie obowiązują zasady i ograniczenia związane z ochroną 
obszarów uzdrowiskowych, ujętych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 879, t.j.). 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz działań przewidzianych  
w dokumencie oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

 charakterem zmian (pozytywne, negatywne, obojętne), 

 charakterem oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

 okresem trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 
krótkoterminowe), 

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne), 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 
do rewaloryzacji). 
W celu ułatwienia oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań wykorzystano 

uproszczoną i dostosowaną do potrzeb Prognozy analizę macierzową, relacji elementów 
środowiska oraz zadań przewidzianych do realizacji. Wykonanie prognozy przebiegało 
równocześnie z pracami nad projektem ocenianego dokumentu. 
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2. Zakres ocenianego dokumentu 

2.1. Informacje o projekcie dokumentu 
Podstawą prawną do opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, t.j. z późn. zm.) przypisujące gminie zadanie własne: planowania  
i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy 
(art. 18.1.1) i zobowiązującą Burmistrza do opracowania założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19.1). Zgodnie z art. 19 ust. 2 dokument 
ten sporządza się co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata. 

Celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych oraz zapewnienie 
mieszkańcom gminy zaopatrzenia w czynniki energetyczne, a także określenie kierunków  
i przedstawienie możliwości do: 

 racjonalizacji użytkowania energii cieplnej (oszczędność energii cieplnej); 

 zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej; 

 zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza; 

 wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  
Dla potrzeb opracowania projektu dokumentu przeanalizowano aktualne zapisy  

w zakresie systemu prawnego, obowiązujących polityk i strategii na szczeblu unijnym, 
krajowym i lokalnym. Zostały też wystosowane pisma do przedsiębiorstw energetycznych 
celem uzyskania informacji o ich planach. W celu oszacowania zapotrzebowania w energię 
cieplną indywidualnych małych kotłów działających na terenie gminy wykorzystano dane 
zebrane na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, w tym 
przeprowadzoną ankietyzację terenową budynków. Uwzględniono najnowsze analizy 
odnośnie rozwoju gospodarczego, społecznego, trendów demograficznych i innych istotnych 
czynników mogących mieć znaczenie dla polityki energetycznej gminy. Dane dotyczące 
zasobów odnawialnych źródeł energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych  
i opracowań statystycznych. Szacowanie potencjału i zapotrzebowania energetycznego gminy 
oparte zostało o analizę zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz innych nośników 
energii wykorzystywanych na cele ogrzewania obiektów. 

Oceniany dokument zawiera: 

 Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych, 

 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 
energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz 
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

 Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
ustawy o efektywności energetycznej, 

 Zakres współpracy z innymi gminami. 

2.2. Powiązania z innymi dokumentami 
Realizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

powinny być zgodne z:  
a) na szczeblu międzynarodowym: 
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 Protokołem z Kioto, 
b) na szczeblu wspólnotowym: 

 Europejską Polityką Energetyczną, 

 Pakietem klimatyczno‐energetycznym, 
c) na szczeblu krajowym: 

 ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z Polityki Energetycznej Polski do 2030 
roku, 

 Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 

 Polityką Klimatyczną Polski, 

 Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 
d) na szczeblu wojewódzkim: 

 wytycznymi Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, 

 Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

 Programem ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, 

e) na szczeblu powiatowym: 

 Programem Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020, 

 Programem Ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2016-2020  
z perspektywą do roku 2024, 

f) na szczeblu lokalnym: 

 Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015  
z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r., 

 Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Busko-Zdrój. 

 
Protokół z Kioto 

Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. 
Zmian Klimatu. Jest on prawnie wiążącym porozumieniem, w ramach którego kraje 
uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt 
cieplarniany.  
 
Pakiet klimatyczno‐energetyczny 

Pakiet klimatyczno‐energetyczny zawiera następujące cele dla UE: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu 
do bazowego 1990 r. , 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% 
w 2020 r. (dla Polski 15%), 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do 
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.  
 

Europejska Polityka Energetyczna 
„Europejska Polityka Energetyczna” z dnia 10.01.2007 zapewniając pełne poszanowanie 

praw państw członkowskich do wyboru własnej struktury wykorzystania paliw w energetyce, 
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oraz do ich suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii i w duchu solidarności 
między tymi państwami, dąży do realizacji następujących trzech głównych celów: 

 zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, 

 zapewnienia konkurencyjności gospodarek europejskich i dostępności energii po 
przystępnej cenie, 

 promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Główne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 roku to: 

 osiągnięcia do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych równego 20% 
całkowitego zużycia energii UE, 

 zmniejszenia łącznego zużycia energii pierwotnej o 20% w porównaniu z prognozami na 
rok 2020, co oznacza poprawę efektywności energetycznej o 20%, 

 obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami 
emisji z 1990 r. z możliwością podwyższenia tej wartości docelowej do 30%  
w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego zobowiązującego inne 
państwa rozwinięte do zmniejszenia emisji w porównywalnym stopniu, a bardziej 
zaawansowane gospodarczo państwa rozwijające się do odpowiedniego udziału w tym 
procesie proporcjonalnie do ich odpowiedzialności za zmiany klimatyczne i do swoich 
możliwości, 

 oraz dodatkowo zwiększenia do 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw  
w transporcie na terytorium UE. 

Strategiczne prognozowanie rozwoju gospodarki energetycznej w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej powinno być spójne z priorytetami i kierunkami działań wyznaczonymi  
w „Europejskiej Polityce Energetycznej”. 
 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Polityka energetyczna Polski została przyjęta uchwałą Nr 202/2009 Rady Ministrów  
z dnia 10 listopada 2009 r. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy 
w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej 
głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów 
odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne 
wytwarzania i przesyłu energii. Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 
energetyki jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
 Polityka energetyczna ma być oparta na zasobach własnych - chodzi w szczególności  

o węgiel kamienny i brunatny, co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej 
od surowców sprowadzanych. Kontynuowane będą również działania związane ze 
zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. 
Wspierany ma być również rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych 
i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw 
dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych 
nałożony zostaje obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy 
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wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. Przyjęty dokument zakłada również rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw  
i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko. 
 
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku) 
zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym 
kraju do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce 
ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany 
klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza. Realizacja celów zawartych w strategii pozwoli 
również na decentralizację krajowego sektora energetycznego, stworzy szansę dla lokalnych 
społeczności na utrzymanie niezależności energetycznej oraz rozwoju regionalnego  
i stworzenie nowych miejsc pracy, a także przyczyni się do poprawy stanu środowiska.  

 
Polityka Klimatyczna Polski 

„Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) 
zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Celem 
strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności 
międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania 
zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów 
przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający 
osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych  
i politycznych”. 
 
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Polityka ekologiczna państwa oparta jest na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego 
rozwoju, dlatego zasada ta musi być uwzględniona we wszystkich dokumentach 
strategicznych oraz programach opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. W praktyce zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz 
z wieloma zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi tj.: 

 zasada prewencji (zapobiegania) oznacza przede wszystkim zapobieganie powstawaniu 
zanieczyszczeń, recykling a także wprowadzanie pro-środowiskowych systemów 
zarządzania środowiskiem,  

 zasada „zanieczyszczający płaci” wskazuje jednostki użytkujące środowisko jako 
podmioty odpowiedzialne za skutki zanieczyszczeń i innych zagrożeń środowiska, 

 zasada integracji oznacza uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych 
na równi z celami gospodarczymi i społecznymi, 

 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznacza potrzebę 
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu ekologicznego, 

 zasada uspołecznienia oznacza dostęp ludności do informacji o środowisku. 
 
W polityce ekologicznej zostały określone działania pozwalające na osiągnięcie 

następujących celów. W kontekście założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe najbardziej istotne działania to:  
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 jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród 
społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji 
będących w systemie, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 zwiększenie roli polskich placówek we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz  
w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do 
zadawalającego stanu monitoringu środowiska, 

 dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego  
oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania - tzw. dyrektywa LCP oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.  
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy - dyrektywa CAFE), 
 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz  
z planem działań krótkoterminowych 

Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa 
świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego celu redukcji 
narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza. Aktualizacja POP 
została opracowana ze względu na występujące przekroczenia standardów jakości powietrza 
w strefach województwa świętokrzyskiego oraz konieczność osiągnięcia określonego 
krajowego celu redukcji narażenia. Kierunki działań naprawczych zostały zdefiniowane jako:  

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW 
OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu 
OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej 
OP4. Planowanie przestrzenne 
OP5. Edukacja ekologiczna 

i w zakresie infrastruktury komunalnej obejmują następujące działania naprawcze: 

 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub 
ogrzewaniem elektrycznym w sektorze komunalno bytowym, 

 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub 
ogrzewaniem elektrycznym w obiektach użyteczności publicznej, 

 Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz podłączenie nowych obiektów, 

 Rozbudowa sieci gazowej oraz podłączenie nowych obiektów, 

 Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym, 

 Modernizacja sieci ciepłowniczych. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Zgodnie z dokumentem strategicznym województwa świętokrzyskiego nadrzędną misją 
jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa. „Wzrost atrakcyjności 
województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej” traktowany jest jak generalny cel Strategii. Sformułowana wizja realizowana 
będzie zgodnie z wytyczonymi wzajemnie powiązanymi celami strategicznymi, które opierały 
się będą na celach warunkujących. Poniżej cele o szczególnej korelacji z założeniami do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 
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 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

 Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost 
mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych 

 Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz 
gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu 
 

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 

Program zawiera ocenę stanu środowiska województwa świętokrzyskiego  
z uwzględnieniem wskaźników ilościowych charakteryzujących poszczególne komponenty 
środowiska.  

Program definiuje cztery obszary rozwojowe istotne z punktu widzenia zarówno szans 
jak i zagrożeń w ochronie środowiska. W obszarze uzdrowiskowym, do którego zalicza się 
Busko-Zdrój, jako jeden z priorytetów wskazana została ochrona powietrza, która powinna 
być realizowana m.in. przez: wymianę starych niskosprawnych kotłów, rozbudowę sieci 
ciepłowniczej oraz gazowej i podłączanie do niej nowych obiektów, a także przeprowadzenie 
termomodernizacji budynków.  

Dla komponentu powietrze atmosferyczne jako cel strategiczny wyznaczono „Poprawę 
jakości powietrza w województwie świętokrzyskim”. Natomiast do celów krótkoterminowych 
zaliczono: 

 Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 MW, 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, 

 Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 
oraz konieczności ochrony powietrza, 

 Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, 

 Zwiększenie roli planowania przestrzennego w ochronie powietrza, 

 Osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 
 
Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020 

Zgodnie z misją rozwoju Powiat Buskiego ma być obszarem uzdrowiskowym, 
ekologicznym i bogatym w dziedzictwo kulturowe oraz zapewniającym zdrowie, sielski 
odpoczynek, zdrową żywność, a także otwarty na innowacyjność. Jako wizję strategii rozwoju 
Powiatu przyjęto „Powiat Buski bogaty w smaki: natury, kultury, tradycji i nowoczesności”.  
W Programie wyszczególniono 5 celów strategicznych nadrzędnych i przypisano im priorytety 
oraz zadania, w tym m.in.: 

 modernizacja budynków użyteczności publicznej.  

 wspieranie budowy infrastruktury opartej na energii odnawialnej oraz budownictwa 
energooszczędnego (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne 
itp.).  

 wspieranie działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
  

Program Ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2024 

W Programie dokonano oceny stanu środowiska w podziale na następujące obszary 
interwencji: ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola 
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elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno – ściekową, zasoby 
geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów, zasoby 
przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Wyznaczono cel nadrzędny Programu  
w oparciu o dokumenty strategiczne: Powiat buski oparty na zrównoważonym rozwoju.  
W obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza zaplanowano następujące kierunki działań: 

 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

 ograniczenie niskiej emisji, 

 zaplanowanie sposobu finansowania działań zmniejszających niską emisję, 

 zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych/docelowych poziomów oraz 
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5. 
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 
Cele szczegółowe wraz z działaniami priorytetowymi oraz zadaniami im 

przyporządkowanymi, zostały w taki sposób dobrane, aby Miasto Busko – Zdrój było 
motorem rozwoju dla całej gminy, a co za tym idzie również dla obszarów wiejskich. Zgodnie 
z wizją rozwoju Gmina Busko-Zdrój ma być uzdrowiskiem atrakcyjnym turystycznie,  
z wysokospecjalistycznymi usługami zdrowotnymi i prozdrowotnymi, zintegrowanym 
dążeniem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, ochroną dziedzictwa kultury i środowiska 
naturalnego oraz dbałością o tradycję przyrodolecznictwa. Na tej podstawie określono motto 
rozwoju, które brzmi: „Tworzenie możliwości do aktywności społecznej i gospodarczej dla 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej gminy Busko – Zdrój, przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska naturalnego i kulturowego, zapewnia wysoką jakość życia 
mieszkańców”. W oparciu o misję wyodrębniono 2 cele strategiczne główne oraz cele 
szczegółowe, w tym działanie 1.1.2 Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015  
z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.  

W Programie określone są cele, priorytety oraz działania w zakresie ochrony 
środowiska. Wyszczególniono w nim 7 głównych celów ekologicznych, z których jednym jest 
ochrona powietrza atmosferycznego. Głównymi priorytetami umożliwiającymi realizację tego 
celu są: 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie pozyskiwanie 
energii słonecznej; 

 modernizacja oświetlenia ulicznego. 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój 

Jako jeden z celów szczegółowych do osiągnięcia do 2020 roku dokument stawia 
zmniejszenie zużycia energii finalnej o 2,2% (12 068 MWh) w porównaniu z rokiem bazowym 
(2010). Jako priorytetowym sektorem działań wskazuje się energetykę, a zwłaszcza produkcję 
i dystrybucję energii. Wykorzystanie paliw kopalnych oraz nieefektywne rozwiązania  
w zakresie zaopatrzenia w energię funkcjonujące w gminie stwarzają duży potencjał redukcji 
emisji, zwłaszcza w kontekście rozwoju sieci ciepłowniczej oraz wykorzystania rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii. Duży potencjał redukcji emisji zidentyfikowano także w związku 
z termomodernizacją obiektów i rozwiązaniami służącymi podnoszeniu efektywności 
energetycznej budynków. Dzięki przeprowadzeniu takich inwestycji, na terenie gminy 
zdecydowanie poprawi się jakość powietrza atmosferycznego (redukcja tzw. niskiej emisji).  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Busko-Zdrój 

Podstawowym celem sporządzenia Studium jest określenie polityki zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzględniającej uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej 
państwa. Studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla całego obszaru Miasta  
i zawierającym wytyczne do planowania miejscowego. W dokumencie określono kierunki  
i zasady ochrony środowiska i jego zasobów w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego: 

 systematycznej likwidacji niskich źródeł emisji i kotłowni, 

 systematycznej poprawy stanu technicznego dróg i podejmowanie działań w zakresie 
ograniczania ruchu tranzytowego przez miasto uzdrowisko, do pełnej jego likwidacji  
w przyszłości. 
Studium dopuszcza modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych oraz 

instalowanie transformatorów większej mocy. Przedsięwzięcia te nie wymagają rezerw 
terenowych. Z kolei sieci gazowe lokalizowane mają być w liniach rozgraniczających dróg  
i ulic. 
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3. Stan środowiska 

3.1. Charakterystyka Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
Busko-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowej części województwa 

świętokrzyskiego, na terenie powiatu buskiego. Gmina umiejscowiona jest w odległości ok. 
50 km od Kielc i 80 km od Krakowa. Busko-Zdrój znajduje się na obszarze krainy geograficznej 
Ponidzie, na południowych zboczach Garbu Pińczowskiego. W skład Gminy wchodzi miasto 
Busko-Zdrój oraz 47 sołectw. 

Teren gminy cechuje się przewagą terenów użytkowanych rolniczo. Gmina zajmuje 
obszar 236 km2 (23 550 ha), z czego ponad 80% jego powierzchni wykorzystywane jest 
rolniczo (18 862 ha), 12,95% stanowią grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione,  
a 6,13% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (dane z GUS, stan na 31.12.2015 r.). 

Teren miasta cechuje się zurbanizowaną przestrzenią charakterystyczną dla terenów 
miejskich. Miasto zajmuje obszar 12 km2 (1 228 ha), z czego prawie 2/3 jego powierzchni 
wykorzystywane jest rolniczo (704 ha) a 41% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane.  

Obszary wiejskie Gminy Busko-Zdrój cechuje się przestrzenią mało przekształconą 
przyrodniczo. Obszar wiejski zajmuje obszar 224 km2 (22 322 ha), z czego ponad 80% jego 
powierzchni wykorzystywane jest rolniczo (18 158 ha), 13,62% stanowią grunty leśne oraz 
tereny zadrzewione i zakrzewione, a 4,2% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane. 

3.2. Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska na obszarach objętym 
oddziaływaniem dokumentu 

3.2.1. Stan i jakość powietrza 
Na potrzeby badań jakości powietrza w województwie świętokrzyskim przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, obszar ten został podzielony na 
strefy. Powiat buski zawiera się w strefie świętokrzyskiej (PL2602) – rysunek 1. W strefie 
świętokrzyskiej nie zawiera się miasto Kiece, które stanowi osobną strefę. 

 
Rysunek 1. Podział województwa świętokrzyskiego na strefy dla celów oceny jakości 

powietrza 
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 roku 
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Na terenie Gminy Busko-Zdrój znajduje się jedna stacja pomiarowa o kodzie 
SkBuskRokosz, zlokalizowana przy, ul. Rokosza 1. Na stacji tej dokonywane są pomiary 
manualne pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(α)pirenu. Lokalizację stacji pomiarowej na terenie 
miasta przedstawia rysunek 2. 

 

 

Rysunek 2. Lokalizacja stacji pomiarowej na terenie miasta Busko-Zdrój 
Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/, dnia 10.11.2016 r. 

 
Ocenę jakości powietrza dokonano dla zanieczyszczeń takich jak: pył zawieszony PM10, 

pył zawieszony PM2,5 oraz benzo(α)piren. Substancje poddane ocenie jakości powietrza mają 
znaczący wpływ na zdrowie ludzi. Wyniki oceny przedstawia tabela 1 i 2. 

 
Tabela 1. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi 

Substancja C2H6 NO2 SO2 Pb PM10 PM2,5 CO As Cd Ni B(α)P O3 

Symbol 
klasy 

wynikowej 

A A A A C C1 A A A A C D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 roku 

 
Tabela 2. Wyniki klasyfikacji według kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin 

Substancja NOx SO2 O3 

Symbol 
klasy 

wynikowej  

A A A 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2015 roku 
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Tabela 3. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń za rok 2015 na stacji pomiarowej w Busku-
Zdroju 

Zanieczyszczenie Wartość  Poziom dopuszczalny 

PM10 27,4 g/m3 40 g/m3 

PM2,5 21,0 g/m3 25 g/m3 
benzo(a)piren 4,3 ng/m3 1 ng/m3 

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/, dnia 10.11.2016 r. 
 
Teren gminy Busko-Zdrój został zakwalifikowany do obszarów przekroczeń wartości 

kryterialnych stężeń pyłu PM10 i B(α)P. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 3. Jako 
prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczenia pyłów i B(α)P na obszarze gminy 
wskazuje się m.in.: 

 stosowanie paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem odpadów  
w kotłach o niskiej sprawności cieplnej, 

 wysoki udział indywidualnego ogrzewania na paliwa stałe w zaspokajaniu potrzeb 
grzewczych mieszkańców, 

 eksploatacja instalacji energetycznych o małej mocy, 

 duże straty energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków, 

 emisja pochodząca z zabrudzenia jezdni oraz jej okolicy, 

 emisja powstająca w trakcie prac budowlanych, 

 niski poziom życia ludności, 

 niski poziom wiedzy ekologicznej. 

3.2.2. Wody i zasoby naturalne 
Pod względem hydrograficznym teren Gminy Busko-Zdrój leży w dorzeczu Wisły  

w strefie wododziałowej między zlewniami Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz Kanału 
Strumienia. Obszar ten należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Obszar Gminy Busko-Zdrój cechuje się średnio rozwiniętą siecią rzeczną. Główne rzeki 
przepływające przez teren Gminy to: Maskalis, lewobrzeżny dopływ Nidy oraz Sanica, Bród  
i Czarna Rzeka. Występują również liczne kanały odwadniające, w szczególności w rejonie 
pomiędzy miejscowościami Mikułowice, Słabkowice i Młyny, oraz w sąsiedztwie Kołaczkowic  
i Owczar. 

Ubogą sieć rzeczną rekompensują liczne zbiorniki wodne. Znajduje się ich 67 i zajmują 
one ok. 338 ha powierzchni Gminy. Zlokalizowany jest również jeden zbiornik retencyjno-
rekreacyjny „Radzanów” o powierzchni 23 ha. Teren Gminy Busko-Zdrój położony jest na 
granicy dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (100 i 115) (źródło: Państwowa 
Służba Hydrogeologiczna). 

Oceny stanu wód powierzchniowych Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
dokonał w dokumencie pn.: „Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych  
w województwie świętokrzyskim w roku 2015 r.”. Stan ekologiczny JCWP Maskalis oceniono 
jako umiarkowany, o czym zadecydowała III klasa fitobentosu odziedziczonego z roku 2013. 
Na podstawie terenowych obserwacji warunków hydrologicznych i morfologicznych nadano II 
klasę elementom hydromorfologicznym. Wynik klasyfikacji elementów fizykochemicznych, 
odziedziczonych z roku 2013 oceniono jako poniżej stanu dobrego ze względu na 
przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń: BZT5, azotu amonowego, azotu Kjeldahla  
i fosforanów. W ramach monitoringu obszarów chronionych dokonano dziedziczenia oceny 
spełnienia wymagań pod kątem zagrożenia eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami 
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pochodzącymi ze źródeł komunalnych (2013). Wody ocenianej JCWP nie spełniały 
dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych, ze względu na III klasę fitobentosu  
i ponadnormatywne stężenia BZT5, azotu amonowego, azotu Kjeldahla i fosforanów. 

Ogólny stan wód JCWP Maskalis oceniono jako zły, ze względu na umiarkowany stan 
ekologiczny, a tym samym nie zostały spełnione dodatkowe wymagania dla obszarów 
chronionych. Jako źródła zanieczyszczeń rzeki wskazuje się m.in.: 

 oczyszczalnia ścieków dla miasta i gminy Busko-Zdrój w Siesławicach (poprzez Rów od 
Buska); 

 Oczyszczalnia Ścieków Pokąpielowych (Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.) w Siesławicach 
(poprzez Rów od Buska). 
 
Stan zasobów wód podziemnych Gminy Busko-Zdrój spełnia kryteria dobre pod 

względem ilościowym, jak i jakościowym. W granicach Gminy, w jej zachodniej części 
znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 409 Niecka Miechowska 
(SE) i jego strefa ochronna. Na terenie wspomnianego zbiornika obowiązuje: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
a w szczególności: wysypisk i wylewisk odpadów niezabezpieczonych przed 
przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych dla wód podziemnych, a także zakaz 
przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla 
środowiska i zakaz urządzeń przeładunku i dystrybucji produktów ropopochodnych; 

 nakaz likwidacji dzikich wysypisk odpadów; 

 nakaz uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej; 

 nakaz likwidacji punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych. 
Busko-Zdrój położone jest w obrębie Niecki Miechowskiej zbudowanej głównie  

z utworów górnojurajskich i wypełnionej osadami środkowej i górnej kredy oraz miocenu. 
Dolina Gminy Busko-Zdrój otoczona jest wzniesieniami o charakterze kredowo-wapiennym,  
a od strony zachodniej otaczają ją złoża gipsu. Te specyficzne warunki powodują, że woda 
gruntowa zawiera dużą ilość soli mineralnych i siarki, dodatkowo miesza się z głębinowymi 
solankami, tworząc unikalny typ wody leczniczej siarczanosłonej. 

Woda siarczkowa jest rzadko spotykaną wodą o właściwościach leczniczych, co sprawia, 
że Gmina Busko-Zdrój jest tak unikalna w skali Europy. Wody siarczkowe stanowią 
podstawową bazę surowcową lecznictwa uzdrowiskowego w Busku-Zdroju. W lecznictwie 
woda siarczkowa stosowana jest do kąpieli wannowych, kuracji pitnych oraz do płukania jamy 
ustnej. Woda ta powoduje wzrost aktywności hormonów, a także zmniejsza niedobory siarki 
w organizmie. Następuje też wzrost odporności organizmu, obniża się poziom cholesterolu 
we krwi. 

Woda jodkowo-bromkowa pochodzi z głębszych pokładów morza mioceńskiego sprzed 
milionów lat. Ponieważ zawiera jod i selen – wykorzystuje się ją do leczenia. Kąpiele jodkowo-
bromkowe stosuje się w niektórych chorobach układu krążenia. Selen jest niezbędny do 
utrzymania w zdrowiu mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, uznawany jest za 
niezbędny mikroelement, który prawdopodobnie przeciwdziała powstawaniu nowotworów  
i powoduje wzrost odporności organizmu na choroby. 

Borowina ma szerokie zastosowanie w tzw. zabiegach bodźcowych przy leczeniu 
schorzeń reumatycznych. 

Według bazy danych MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy 
Busko-Zdrój znajdują się złoża wód leczniczych zmineralizowanych i złoża kopalin (gipsy, 
anhydryty, piaski i żwiry). Ze względu na położenie przeważającej części obszaru Gminy na 
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terenach chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody – jest to obszar niekorzystny do 
prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych. Jedynie w miejscowości Młyny wydobywa 
się piaski i żwiry. 

3.2.4. Strefy ochrony uzdrowiskowej  
Gmina Busko-Zdrój, ze względu na występujące na jej obszarze cenne zasoby wód 

leczniczych, należy do gmin uzdrowiskowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz  
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 t.j.). Status uzdrowiska był podstawą 
prawno-formalną do utworzenia na terenie Gminy licznych obiektów uzdrowiskowych, które 
w obecnej chwili są jednymi z najznamienitszych w Europie. Zgodnie z zapisami ustawy, 
zlokalizowane na terenie Polski uzdrowiska, muszą: 

 posiadać klimat o walorach leczniczych; 

 posiadać naturalne złoża surowców uzdrowiskowych; 

 posiadać zlokalizowane na obszarze Gminy zakłady lecznicze wraz z odpowiednim 
wyposażeniem służącym do świadczenia usług uzdrowiskowych; 

 spełniać określone prawem wymagania odnośnie ochrony środowiska; 

 posiadać pełną infrastrukturę techniczną w zakresie energetyki, transportu zbiorowego, 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. 
Aktualnie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju numer XIX/250/2012  

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój. Zgodnie  
z zapisami uchwały, Gmina została podzielona na 3 strefy ochrony uzdrowiskowej: A, B i C. 

Strefa „A”, dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 65%, 
obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Na obszarze Gminy Busko-Zdrój 
wyznaczono strefę „A” o powierzchni 167 ha, ograniczoną następującymi odcinkami: 

 od skrzyżowania ul. L. Waryńskiego i Młyńskiej, południowa granica ul. L. Waryńskiego 
do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika, 

 wschodnia granica ul. Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Wieniawskiego, 

 na wschód od skrzyżowania ul. Spacerowej z al. A. Mickiewicza, 

 południowa granica ul. Spacerowej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, 

 zachodnia granica ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 12 Stycznia, 

 południowa granica ul.12 Stycznia do skrzyżowania z ul. Prof. J. W. Grotta, 

 zachodnia granica ul. Prof. J. W. Grotta do styku z granicą administracyjną miasta 
(skrzyżowanie z ul. Prof. J. W. Grotta, 1 Maja i dr Sz. Starkiewicza), 

 od styku granicy administracyjnej miasta i ul. Zdrojowej, zachodnia granica  
ul. Zdrojowej do styku z działką 87/1 w Zbludowicach, 

 wschodnia granica działek nr ew. 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/8, do styku  
z ul. Strażacką w Zbludowicach, 

 południowa granica ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską w Zbludowicach 
(styk z południową granicą administracyjną miasta Busko-Zdrój), 

 południowa granica administracyjna miasta Busko-Zdrój do styku z ul. St. Rokosza  
w Busku-Zdroju i drogą nr ew. 267/2 i 267/1 w Busku-Zdroju, 

 wschodnia granica drogi nr ew. 267/2 i 267/1 do skrzyżowania z ul. L. Waryńskiego. 
Strefa „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, 

obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowi obszar dla obiektów niemających 
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negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska. Na obszarze Gminy strefa „B” 
zajmuje obszar 812 ha, a jej granice wyznaczają odcinki: 

 od skrzyżowania ul. W. Witosa i ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju, południowa 
granica ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki, 

 południowa granica ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z al. A. Mickiewicza, 

 od skrzyżowania al. A. Mickiewicza z ul. Stefana Batorego, południowa granica  
ul. Stefana Batorego do skrzyżowania z ul. Prof. J. W. Grotta, 

 wschodnia granica ul. Prof. J. W. Grotta do skrzyżowania z ul. Partyzantów, 

 południowa granica ul. Partyzantów do styku ze wschodnią granicą administracyjną 
miasta Busko-Zdrój, 

 wschodnia granica administracyjna miasta Busko-Zdrój do styku z północno wschodnia 
granica administracyjną sołectwa Zbludowice, 

 wschodnia granica administracyjna sołectwa Zbludowice do styku z północną granicą 
działki nr ew. 577 w Zbludowicach, 

 północna granica działki nr ew. 577 w Zbludowicach do styku z ul. Korczyńską  
w Zbludowicach, 

 południowa granica sołectwa Zbludowice do styku z północną granicą działki nr ew. 484 
w Zbludowicach, 

 północna granica działki nr ew. 484 w Zbludowicach do styku z ul. Leśną  
w Zbludowicach, 

 od ul. Leśnej w Zbludowicach, południowa granica administracyjna sołectwa 
Zbludowice do styku z drogą nr ew. 586 w sołectwie Siesławice, 

 południowa granica administracyjna sołectwa Siesławice do południowej granicy działki 
nr ew. 531 w Siesławicach, 

 wschodnia granica działki nr ew. 531 w Siesławicach do skrzyżowania z drogą nr ew. 
515 w Siesławicach, 

 północna granica drogi nr ew. 515 w Siesławicach do skrzyżowania z drogą nr ew. 453  
w Siesławicach, 

 północna granica drogi nr ew. 453 w Siesławicach do skrzyżowania z drogą nr ew. 391  
w Siesławicach, 

 wschodnia granica drogi nr ew. 391 w Siesławicach do skrzyżowania z drogą nr ew. 60 
w Siesławicach, 

 wschodnia granica drogi nr ew. 60 w Siesławicach, do skrzyżowania z drogą nr ew. 149 
w Siesławicach, 

 od skrzyżowania dróg nr ew. 60, 149 i 144, południowa granica drogi nr ew. 144 do 
styku z granicą administracyjną miasta Busko-Zdrój, 

 odcinek zachodniej granicy administracyjnej miasta Busko-Zdrój do styku z drogą nr ew. 
262 w Busku-Zdroju, 

 wschodnia granica drogi nr ew. 262 w Busku-Zdroju do skrzyżowania z ul. W. Witosa, 

 wschodnia granica ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy. 
Strefa „C”, dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie 

mniej niż 45%. Strefa „C” otacza strefę „B”. Zewnętrzna granica strefy „C” stanowi granicę 
Uzdrowiska. Jest to teren obejmujący obszar mający wpływ na zachowanie walorów 
krajobrazowych oraz ochronę złoża naturalnych wód leczniczych. W granicach Gminy Busko-
Zdrój obejmuje sołectwa: Kameduły, Nowy Folwark, Mikułowice, Łagiewniki, Zbrodzice, 
Widuchowa, Bronina, Żerniki Górne, Błoniec, Szczaworyż, Pęczelice, Skotniki Małe, Skotniki 
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Duże, Radzanów, Owczary, Kawczyce, Zbludowice, Wolica Siesławska, Chotelek, Siesławice, 
Biniątki, Wełecz, Oleszki, Las Winiarski, z wyłączeniem obszaru obejmującego strefę „A” i „B”. 

3.2.5. Warunki glebowe  
Obszar Gminy Busko-Zdrój jest bardzo zróżnicowany pod względem jakości gleb. 

Występują tu gleby klas bonitacyjnych gleb od I do VI. W części północnej największy udział 
mają gleby słabe - klasy V i VI. Gleby III klasy bonitacyjnej występują niewielkimi płatami, 
natomiast nieco więcej jest gleb klasy IV występujących na całym obszarze Gminy.  
Do głównych typów gleb terenu Gminy należą gleby: rędziny brunatne, gleby deluwialne, 
bielicowe i pseudobielicowe, brunatne wykształcone na piaskach luźnych i gliniastych, mady, 
gleby glejowe oraz czarne ziemie. Struktura bonitacyjna użytków rolnych w Gminie Busko-
Zdrój jest następująca: 

 klasa I – nie występuje, 

 klasa II – 1%, 

 klasa III – 20%, 

 klasa IV – 47%, 

 klasa V – 21%, 

 klasa VI – 11%. 
Grunty klasy I-IV użytków rolnych, podlegających ochronie prawnej przed wyłączeniem 

z użytkowania rolniczego występują w formie mniejszych lub większych płatów na terenie 
całej Gminy. 

Istotnym składnikiem oceny jakości gleb jest poziom zakwaszenia. Zakwaszenie zależy 
od rodzaju skały macierzystej, natężenia procesów degradacyjnych (np. erozji wodnej, 
ługowania, zasolenia), a także od ogólnego poziomu kultury rolnej. Gleby silniej zakwaszone 
posiadają niższą przydatność rolniczą, cechują się słabszą przyswajalnością składników 
pokarmowych oraz wymagają większych nakładów na rekultywację. Na terenie Gminy Busko-
Zdrój procent gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych nie przekracza 20%. Stosunkowo niewielkim 
zagrożeniem gleb w Gminie jest erozja wodna (rzadko wąwozowa), którą objętych jest ok. 5% 
gruntów rolnych, z czego zaledwie 1% narażonych jest na najbardziej niszczącą erozję silną  
i bardzo silną. Są to grunty lessowe położone na stokach o spadkach w przedziale 6°–10°(ok. 
9%) lub rędzinowe, usytuowane na stokach o spadkach pow. 10°(ok. 15%). Grunty te skupiają 
się w południowej części Gminy Busko- Zdrój.  

3.2.6. Ochrona przyrody  
Obszar Gminy Busko-Zdrój charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Na jej 

terenie znajduje się wiele różnorodnych form ochrony przyrody, które sumarycznie zajmują 
powierzchnię 23 534,51 ha (99,9% ogólnej powierzchni gminy). Do najważniejszych form 
należą dwa parki krajobrazowe, trzy obszary Natura 2000 oraz cztery obszary chronionego 
krajobrazu. Dodatkowo na terenie Gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest sześć pomników 
przyrody oraz trzy stanowiska dokumentacyjne, a także użytek ekologiczny Ostra Góra.  

Formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Busko-Zdrój przedstawiono  

w tabeli 4 i 5 oraz na rysunkach 3 i 4. 
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Tabela 4. Formy ochrony przyrody w Gminie Busko-Zdrój 
Nazwa Powierzchnia 

[ha] 
Obowiązująca podstawa prawna 

Rezerwat 

Owczary 0,56 1) Zarządzenie MLiPD z 05.05.1959 r. (MP Nr 53 z 1959, poz. 254). 
Obwieszczenie Woj. Święt. Z 15.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 107 
poz. 1270) 
2) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody 
"Owczary" (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1536 z dn. 05.05.2015 r.) 

Park Krajobrazowy 

Szaniecki Park 
Krajobrazowy 

7064,80 Uchwała Nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3149 z dn. 25.11.2014 r.) 

Nadnidziański Park 
Krajobrazowy 

Uchwała Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego 
Parku Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3148 z dn. 25.11.2014 r.) 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Chmielnicko-
Szydłowski Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

16 469,00 Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-
Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 3312) 

Solecko-Pacanowski 
Obszar Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Solecko 
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 3313) 

Szaniecki Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Szanieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3157 z dnia 
25.11.2014 r.) 

Nadnidziański Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3156 z dnia 
25.11.2014 r.) 

Obszar Natura 2000 

OSO PLB260001 
Dolina Nidy 

7,5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1477 z dn. 05.05.2014 r.) ze zm. (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3296 z dn. 04.12.2014 r.) 

SOO PLH260003 
Ostoja Nidziańska 

570,98 Zarządzenie 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. Święt. z 2014 r. poz. 1479 z dn. 05.05.2014 r.) ze zm.  
 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3283 z dn. 02.12.2014 r., Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 575 z dn. 12.02.2016 r.) 

SOO PLH260034 
Ostoja Szaniecko-

Solecka 

3 101,13 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  
z dnia 25 Kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 
PLH260034 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1449 z dn. 29.04.2014 
r.) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3280 z dn. 02.12.2014 r.) 
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Nazwa Powierzchnia 
[ha] 

Obowiązująca podstawa prawna 

Stanowiska dokumentacyjne 

Zajęcza Góra 11,19 Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie uznania za stanowiska dokumentacyjne (Dz. 
Urz. Woj. Święt. Nr 23, poz. 289) 

Ściana łomiku - Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie uznania za stanowiska dokumentacyjne ( Dz. 
Urz. Woj. Święt. Nr 23, poz. 289) 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Uchwała Nr XXVIII/331/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 
25.06.2002 r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne 
"Odsłonięcie geologiczne" w Siesławicach (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182, 
poz. 2301) 

Użytki ekologiczne 

Ostra Góra 0,9 Uchwała Nr XXVIII/330/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny wzgórze 
„Ostra Góra” w Skotnikach Małych (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182 poz. 
2300) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Kielce 

 

Tabela 5. Pomniki przyrody w Gminie Busko-Zdrój 
Nazwa Obwód Obowiązująca podstawa prawna Miejscowość 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 
1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 
19, poz. 223) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z dn.30.08.1994 
r., Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 55, z dn. 30.08.1994 r., Dz. Urz. Woj. 
Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.) 

Siesławice 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 
1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 
19, poz. 223) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z dn.30.08.1994 
r., Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 55, z dn. 30.08.1994 r., Dz. Urz. Woj. 
Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.) 

Busko-Zdrój 

"Odsłonięcie 
geologiczne - 
Zimne Wody 
(1987) 

- Uchwała Nr XXVIII/332/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 
25.06.2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody "Odsłonięcie 
geologiczne - Zimne Wody" w Busku Zdroju (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 
182, poz. 2302) 

Busko-Zdrój 

Trzy dęby 
szypułkowe 

282, 
328, 
452 

Uchwała Nr XXVIII/329/2002 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody trzech 
dębów szypułkowych w Kamedułach (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182, 
poz. 2299) 

Kameduły 

Sosna 
pospolita 

200 Uchwała Nr XXX/345/2002 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 10 
października 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody sosnę 
pospolitą w Wełczu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 163, poz. 2028) 

Wełecz 

Dąb 
szypułkowy 
"Ryszard" 

355 Uchwała Nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 
czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na 
terenie miasta Busko-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2757  
z 10.07.2013 r.) 

Busko-Zdrój 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Kielce 
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- obszar chronionego krajobrazu 

 
- park krajobrazowy 

Rysunek 3. Lokalizacja parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu 
w Gminie Busko-Zdrój 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dnia 06.10.2016 r. 
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 - obszar Natura 2000 

Rysunek 4. Lokalizacja obszarów Natura 2000 w Gminie Busko-Zdrój 
Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dnia 06.10.2016 r. 

3.2.7. Hałas i oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Największym źródłem hałasu na terenie Gminy Busko-Zdrój są: droga krajowa 73 oraz 

drogi wojewódzkie nr 767, 776 i 973, które z dużym udziałem pojazdów ciężkich, przebiegają 
przez obszary Gminy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za pomiary poziomu hałasu w województwie 
świętokrzyskim w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2014 roku prowadzono 
badania poziomu monitoringu hałasu drogowego w dwóch wyznaczonych do tego celu 
punktach, których wyniki zestawiono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu drogowego na terenie Buska-Zdroju w 2014 r. 
Rejon badań Data 

pomiaru 
Wskaźnik 

poziomu dźwięku 
Wynik 
[dB] 

Norma 
[dB] 

Przekroczenie 
[dB] 

Pkt.1 
ul. Bohaterów Warszawy 
w okolicy szkoły 

08-09.07.14 pora dzienna LAeqD 63,6 61 2,6 

pora nocna LAeqN 55,4 56 - 

Pkt.2 
ul. Bohaterów Warszawy 
w okolicy szkoły 

10-11.07.14 pora dzienna LAeqD 63,1 61 2,1 

pora nocna LAeqN 54,6 56 - 

Źródło: Wyniki pomiarów hałasu drogowego w województwie świętokrzyskim w roku 2014 

 
W naturalnym środowisku występuje promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące 

od Słońca, jądra Ziemi, wyładowań atmosferycznych oraz promieniowania pochodzącego  
z przestrzeni kosmicznej. Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka jest cały 
czas badany i analizowany. Przyjmuje się jednak, że rozwój elektryczności może przyczyniać 
się do negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka. Źródłem pól elektromagnetycznych 
jest każda instalacja, w której następuje przepływ prądu elektrycznego np. sieci 
energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, 
sieci radiowe, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne oraz urządzenia 
elektryczne wykorzystywane w przemyśle i w gospodarstwach domowych. 

Zasadnicze źródła promieniowania elektromagnetycznego, powodujące największe 
oddziaływanie na ludzi to: 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 urządzenia Wi-Fi, 

 przesyłowe linie elektromagnetyczne o napięcie powyżej 110kV i związane z nimi stacje 
elektroenergetyczne, 

 cywilne i wojskowe urządzenia radiolokacyjne, 

 instalacje i urządzenia elektryczne w zakładach przemysłowych, gospodarstwach 
domowych oraz wykorzystywane do celów medycznych. 
Źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy są 

urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz urządzenia 
radiokomunikacyjne. Przez obszar Gminy Busko-Zdrój przebiegają dwie linie sieci 
rozdzielczych 110 kV, z których jedna zasilana jest ze stacji Radkowice k. Kielc, a druga ze 
stacji Połaniec. Rozdział energii dla miasta i pozostałych miejscowości Gminy następuje  
w Głównym Punkcie Zasilającym (GPZ) Busko-Zdrój oraz w GPZ Wełecz. Obszar Gminy 
znajduje się w zasięgu nadajników stacji telewizyjnych i radiowych. 

Podmiotem odpowiedzialnym za pomiary poziomu pól elektromagnetycznych  
w województwie świętokrzyskim w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2015 roku 
prowadzono badania u zbiegu ul. Mickiewicza i 1-go Maja. Średnia arytmetyczna 
zmierzonych wartości skutecznych natężeń PEM wyniosło 0,15 V/m. Nie doszło zatem do 
przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych, 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. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883), zgodnie  
z którym dopuszczalny poziom PEM dla miejsc dostępnych dla ludności wynosi 7 V/m. 
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3.2.8. Ochrona zabytków i krajobrazu 
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa, do zabytków nieruchomych Gminy 

Busko-Zdrój zalicza się: 

 Układ urbanistyczny (nr rej.: A.-14 z 8.08.1975); 

 Zespół kościoła cmentarnego p.w. św. Leonarda (nr rej.: A.-16/1-3 z 4.11.1947  
i z 21.02.1966): kościół drewniany z 1699 r., teren starego cmentarza otaczającego 
kościół, ogrodzenie z XVII, XIX w.; 

 Zespół klasztorny norbertanów (nr rej.: A.17/1-3 z 4.11.1947, z 27.05.1958  
i z 22.06.1967): kościół, ob. par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1592-1621, pocz. 
XX, cmentarz kościelny, klasztor, ob. plebania, 1720-30, 1830; 

 Synagoga, ob. dom towarowy, ul. Partyzantów 6, 1929 (nr rej.: A.-18 z 8.08.1975); 

 Zespół uzdrowiskowy (nr rej.: A.20/1-2 z 16.10.1957, z 28.01.1965 i z 22.04.2008): 
Łazienki, ob. sanatorium „Marconi” (1836), park zdrojowy (1833-35); 

 Kaplica św. Anny w Parku Zdrojowym (nr rej.: A. 841 z 27.01.2011), ob. kościół fil. 1884-
86, 1907; 

 Dom, ul. Bohaterów Warszawy 4, XIX (nr rej.: A.-21 z 8.08.1975); 

 Dom, ul. Bohaterów Warszawy 6, XIX (nr rej.: A.-22 z 8.08.1975); 

 Zabudowa ulicy, ul. 1 Maja 1-19 (ob. nr 39) (nr rej.: A.-15 z 8.08.1975); 

 Willa „Bristol”, ul. 1 Maja 1, pocz. XX (nr rej.: A.-23 z 8.08.1975); 

 Szpital św. Mikołaja, ob. sanatorium, ul. 1 Maja 3, 1837 (nr rej.: A.-19/1-4 z 6.09.1971); 

 Willa „Bagatela Mała”, ul. 1 Maja 15 (d.10), drewn., XIX (nr rej.: A.-24 z 8.08.1975); 

 Willa „Oblęgorek”, ul. 1 Maja 19 (d. 12), 1903 (nr rej.: A.-25 z 8.08.1975); 

 Willa „Zielona”, ul. 1 Maja 39 (d.19), drewn. (ob. mur.) (nr rej.: A.-26 z 8.08.1975); 

 Willa „Dersław”, ul. Mickiewicza 18, 1911 (nr rej.: A.-27 z 8.08.1975); 

 Dom, pl. Zwycięstwa 10, pocz. XX (nr rej.: A.-28 z 8.08.1975); 

 Dom, pl.Zwycięstwa 27, 1 poł. XIX (nr rej.: A.-29 z 8.08.1975); 

 Kościół fil. p.w. św. Stanisława, drewn., 1527, Chotelek Zielony (nr rej.: A.-30  
z 8.02.1958 i z 22.06.1967); 

 Zespół kościoła par. p.w. św. Marii Magdaleny, Dobrowoda (nr rej.: A.-31/1-2  
z 22.12.1956 i z 22.06.1970), kościół z poł. XIV, 1524-25, dzwonnica drewn. z XIX. 

 Zespół kościoła par. p.w. św. Wojciecha, Janina (nr rej.: A.-32/1-2 z 15.01.1957  
i z 22.06.1967), kościół z1822. 

 Zbór ariański, ob. Budynek gosp. W zagrodzie, Pęczelice, nr 26, XVI-XVII, nr rej.: A-33  
z 6.09.1971 

 Młyn wodny, drewn., 1934, Skotniki Małe, nr rej.: A-35 z 3.11.1976 

 Młyn wodny, drewn., 1929, Skotniki Małe, nr rej.: A-36 z 3.11.176 

 Zespół dworski, k. XVIII, XX, Radzanów, nr rej.: A-34/1-2 z 7.06.1947, z 8.02.1958  
i z 22.06.1967: dwór, park 

 Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, k. XV, XVI, XIX, 1914, Szaniec, nr rej.: A-37  
z 18.10.1956, z 4.01.1957 i z 21.02.1966 

 Kaplica cmentarna, 1876, Szaniec, nr rej.: A-38 z 3.12.1958 

 Dwór, XVI-XVII, Szaniec, nr rej.: A-39 z 18.10.1956 i z 22.06.1967 

 Kościół par. pw. Św. Jakuba Apostoła, ok. 1630, Szczaworyż, nr rej.: A-40/1-2  
z 2.10.1956 i z 22.06.1967 

 Plebania „stara”, ob. Kaplica przedpogrzebowa, Szczaworyż, nr rej.: j.w. 
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 Kościół fil. Pw. NMP, ob. Kaplica pw. MB Anielskiej, 1791, Widuchowa, nr rej.: A-41  
z 15.01.1957 i z 23.06.1967 

 Zespół dworski, Widuchowa, nr rej.: A-42/1-2 z 2.10.1956 i z 12.05.1965: dwór (1620, 
XVIII, 2 poł. XIX), ogród (XVII-XIX). 
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4. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji 
dokumentu 

 
Projekt Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe proponuje następujące rozwiązania: 

 rozbudowę i modernizację systemów energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii, 

 rozwój systemu ciepłowniczego poprzez zabudowę gazowych agregatów 
kogeneracyjnych w kotłowni osiedlowej, ul. Piłsudskiego w Busku-Zdroju, 

 racjonalizację zużycia energii w tym: 

 działania termomodernizacyjne, 

 modernizację lub wymianę źródeł ciepła, 

 rozwój scentralizowanego systemu ciepłowniczego na terenie miasta. 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Skutkiem rezygnacji z rozwiązań związanych z realizacją rozbudowy sieci ciepłowniczej, 

elektroenergetycznej czy gazowej będzie niezadowolenie mieszkańców z braku pokrycia 
potrzeb nowego i istniejącego budownictwa. W takim przypadku mieszkańcy będą 
zaspakajać swoje potrzeby w „mniej ekologiczny” sposób stosując konwencjonalne źródła 
energii i podnosząc niską emisję. Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, 
zaniechanie realizacji rozwiązań związanych z rozwojem sieci cieplnych, 
elektroenergetycznych czy gazowych skutkować będzie ograniczeniem rozwiązań 
proekologicznych opartych na dostawie tych czynników. 

Odstąpienie od modernizacji sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej czy gazowej 
obniży znacznie bezpieczeństwo zasilania energetycznego mieszkańców i ciągłość dostaw 
energii. Brak ciągłości dostaw energii może być przyczyną poważnych problemów 
społecznych i ekologicznych, a nawet katastrof ekologicznych w przypadku braku zasilania 
instalacji chroniących środowisko jak oczyszczalnia i pompownia ścieków, urządzenia 
oczyszczające powietrze itp. 

Brak realizacji projektów z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci sprzyja zwiększeniu 
zużycia surowców i energii konwencjonalnej, a co za tym idzie większą emisją substancji 
szkodliwych odprowadzanych do środowiska. Działanie takie może skutkować pogarszaniem 
jakości atmosfery, a także wykorzystaniem zasobów naturalnych. 

Wszystkie działania stanowiące blok zadań związanych z racjonalizacją zużycia energii 
mają na celu zmniejszenie zużycia energii. Jak powszechnie wiadomo każde użytkowanie 
energii jest obciążone, w różnym stopniu, oddziaływaniem na środowisko naturalne. Zatem 
zmniejszenie zużycia energii w prosty sposób przekłada się na mniejsze oddziaływanie na 
środowisko. Zaniechanie realizacji rozwiązań służących szeroko pojętej racjonalizacji zużycia 
czynników energetycznych doprowadziłoby z pewnością do zwiększonego negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 

Podobnie jak racjonalizacja zużycia, wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł 
energii prowadzi w oczywisty sposób do zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania 
na środowisko. Zatem rezygnacja z realizacji tego założenia również wpłynie niekorzystnie na 
środowisko naturalne. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii prowadzi do 
zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego przez wykorzystywanie złoży surowców 
naturalnych, a także ogranicza niską emisję.  



Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 

35 
 

5. Prognoza oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 
 
Szczegółowa prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona zgodnie z art. 

51 ustawy OOŚ określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności na:  

 różnorodność biologiczną,  

 ludzi,  

 zwierzęta,  

 rośliny,  

 wodę,  

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  

 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne,  

 zabytki,  

 dobra materialne,  
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy.  
 

Poniżej przedstawiono ocenę zadań uwzględnionych do realizacji w omawianym 
projekcie dokumentu. 

 

Rodzaje oddziaływań: 

B Bezpośrednie -  bez interwału czasowego, bez przekształcenia substancji, 
bez procesów pośrednich 

P Pośrednie - z interwałem czasowym, z przekształceniem substancji,  
z procesami pośrednimi 

0 Brak oddziaływania 

Charakter prawdopodobnych oddziaływań: 

 negatywne  

 pozytywne 

 obojętne 
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Rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii 

0 B P P P P B 0 P P 0 

Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez zabudowę gazowych agregatów 
kogeneracyjnych w kotłowni osiedlowej, ul. Piłsudskiego w Busku-Zdroju 

0 P P P P B B 0 P P 0 

Działania termomodernizacyjne 0 P B P P B B 0 P P 0 

Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła 0 P P P P B B 0 P P 0 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 0 P P P P B B B P P 0 

 

Tabela 7. Przewidywane znaczące oddziaływania 
Działanie Rodzaj oddziaływania Przewidywane oddziaływanie na środowisko 

Rozbudowa i modernizacja 
systemów energetycznych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenie awaryjności systemów. 

Oddziaływanie negatywne: 
- powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych, 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac. 

Pośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- preizolowane sieci zmniejszą straty ciepła, a co za tym idzie zmniejszy się emisja gazów  

i pyłów, 
- rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej skutkować będzie nowymi przyłączami  

i zmniejszeniem presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 
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Działanie Rodzaj oddziaływania Przewidywane oddziaływanie na środowisko 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia, ustające po zakończeniu prac 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Rozwój systemu 
ciepłowniczego poprzez 
zabudowę gazowych agregatów 
kogeneracyjnych w kotłowni 
osiedlowej, ul. Piłsudskiego w 
Busku-Zdroju 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii chemicznej 

dostarczonej do układu na energię elektryczną z wykorzystaniem powstałej w tym 
procesie energii cieplnej, obniża to zatem ilość zużytego paliwa i w sposób bezpośredni 
ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Oddziaływanie negatywne: 
- powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych, 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac w fazie realizacji. 

Pośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia, ustające po zakończeniu prac 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Działania termomodernizacyjne Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 

uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych, 
- zmniejszenie emisji gazów i pyłów. 

Oddziaływanie negatywne: 
- istnieje zagrożenie zniszczenia lub zamurowania siedlisk ptaków lub nietoperzy podczas 

termomodernizacji, 
- powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych, 
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Działanie Rodzaj oddziaływania Przewidywane oddziaływanie na środowisko 

- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac. 

Pośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia, ustające po zakończeniu prac 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Modernizacja lub wymiana 
źródeł ciepła 
 

 

Bezpośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu budynku na energię 

uzyskiwaną ze spalania paliw kopalnych, 
- zmniejszenie emisji gazów i pyłów. 

Oddziaływanie negatywne: 
- powstawanie odpadów w wyniku prac budowlanych, 
- możliwe jest zniszczenie powierzchni ziemi w bezpośrednim rejonie prac. 

Pośrednie Oddziaływanie pozytywne: 
- zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko powodowanej spalaniem węgla, 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie zachorowań ludzi dzięki lepszej jakości powietrza, 
- zmniejszenie antropopresji na ekosystemy wodne, gleby, zabytki dzięki lepszej jakości 

powietrza. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Krótkoterminowe Oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia, ustające po zakończeniu prac 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, racjonalizacja wykorzystania energii ‐ dodatni efekt ekologiczny 

Wykorzystanie odnawialnych Bezpośrednie Faza realizacji: oddziaływanie ujemne w przypadku likwidacji istniejących źródeł ciepła 
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Działanie Rodzaj oddziaływania Przewidywane oddziaływanie na środowisko 

źródeł energii poprzez powstawanie odpadów lub wynikające z prowadzonych prac budowlanych. 
Faza eksploatacji: oddziaływanie dodatnie ‐ zmniejszenie ilości odpadów stałych (np. popioły), 
zabezpieczenie energetyczne, wprowadzanie nowych, ekologicznych technik (odnawialne 
źródła energii). 

Pośrednie W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza, inwestycje przyniosą 
dodatni efekt ekologiczny. Zmniejszenie emisji w związku ze stosowaniem odnawialnych 
źródeł energii. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe Oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia, ustające po zakończeniu prac  

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza 
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Przedsięwzięcia polegające na działaniach termomodernizacyjnych, modernizacji lub 
wymiany źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są wpisane do Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój i zostały już poddane strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał 
opinię zgodnie, z którą realizacja dokumentu nie wpłynie znacząco na środowisko (znak: 
WPN-II.410.2075.2015.ELO z dnia 13.01.2016 oraz znak: WPN-II.410.103.2016.MO z dnia 
03.08.2016 r.). Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię 
sanitarną znak: SEV.9022.5.114.2016 z dnia 08.08.2016 r. pozytywnie opiniującą projekt 
Planu wraz z Prognozą. 

Przedsięwzięcie pn. rozwój systemu ciepłowniczego poprzez zabudowę gazowych 
agregatów kogeneracyjnych w kotłowni osiedlowej, ul. Piłsudskiego w Busku-Zdroju zostanie 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko w 2017 roku w celu uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co zostało 
zaplanowane w harmonogramie wykonania zadania (tab. 9, str. 42 omawianego dokumentu). 

W przypadku działania polegającego na rozbudowie i modernizacji systemów 
energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, poszczególne zadania 
poddane będą ocenie oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy będą należały do 
przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 71, t.j.). 

 
Poniżej w tabeli 8 zestawiono prognozowane oddziaływanie na kwestie 

wyszczególnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo  
z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak WPN-II.411.15.2016.EC. Wymienione w tabeli ryzyko 
negatywnych oddziaływań należy ograniczyć do minimum poprzez stosowanie środków 
mających na celu zapobieganiu negatywnych oddziaływań wymienionych w rozdz. 6. 

 
Tabela 8. Prognozowane oddziaływanie projektu dokumentu 

Wyszczególnienie Prognozowane oddziaływanie 

Chronione gatunki zwierząt, roślin i 
grzybów 

Oddziaływanie dotyczyć może działań termomodernizacyjnych, 
które mogą spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 
nietoperzy. W przypadku pozostałych przedsięwzięć nie 
prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań. 

Ochrona drożności korytarzy 
ekologicznych 

Przedsięwzięcie dotyczące rozwoju urządzeń sieciowych 
obejmuje rozwój w kierunku nowych połączeń. Nie przewiduje 
się powstawania głównych magistrali urządzeń przesyłowych, 
które mogłyby zakłócić przebieg korytarzy ekologicznych.  
W przypadku pozostałych przedsięwzięć również nie 
prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań. 

Ochrona gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
głównych zbiorników wód 
podziemnych oraz ujęć wód 

Prace budowlane planowanych przedsięwzięć (faza realizacji) 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodno-gruntowego 
poprzez możliwość przedostania się szkodliwych substancji 
ropopochodnych  do gruntu.  

Ochrona krajobrazu W fazie realizacji przedsięwzięć prognozuje się możliwość 
wystąpienia elementów dysharmonizujących krajobraz. Będzie 
to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne (po 
zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty). 
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Wyszczególnienie Prognozowane oddziaływanie 

Gospodarka odpadami Faza realizacji prac będzie związana z powstawaniem odpadów, 
głównie budowlanych. Niezbędne będzie zatem segregowanie 
odpadów i dalsze ich zagospodarowanie zgodne z hierarchią 
postępowania z odpadami. 

Ochrona powietrza, ochrona przed 
hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi 

Faza realizacji prac powodować będzie emisję zanieczyszczeń 
do powietrza oraz emisję hałasu związane z maszynami 
budowlanymi oraz środkami transportu. W fazie eksploatacji 
prognozuję się poprawę jakości powietrza związaną z 
ograniczeniem niskiej emisji i spalania paliw kopalnych.   

Ryzyko zagrożenia powodzią i jego 
skutków dla środowiska 

Nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań. 

Przeciwdziałanie skutkom suszy Nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań. 

Ryzyko wystąpienia ewentualnych 
poważnych awarii 

Nie prognozuje się wystąpienia poważnych awarii. 

Potrzeby dotyczące przystosowania 
się do zmian klimatu i ich 
łagodzenia 
 

Faza realizacji prac nie będzie oddziaływać w sposób znaczący. 
W fazie eksploatacji przewidywać można pozytywne 
oddziaływanie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszaniu efektu 
cieplarnianego. 

 
Działania planowane w omawianym dokumencie prowadzone będą na terenie 

zurbanizowanym i będą miały charakter lokalny, w związku z czym nie przewiduje się 
wystąpienia znaczących oddziaływań na istniejące formy ochrony przyrody w tym obszary 
Natura 2000. 

W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Projektu Założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, poprzez konkretne 
zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu 
oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska  
i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na 
zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz 
zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Rozwiązania alternatywne dla przedsięwzięć 
poprawiających walory środowiskowe nie mają uzasadnienia zarówno z formalnego, jak  
i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto prognoza ta ma charakter strategiczny i w związku 
z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla 
poszczególnych działań. 
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6. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu 

 
Realizacja zadań określonych w omawianym dokumencie ma za zadanie zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego i pośrednio poprawy stanu jakości powietrza na terenie 
gminy. Realizacja działań opisanych w Projekcie powinna mieć na uwadze podjęcie środków 
zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją dokumentu, 

 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 
ewentualnych działań zapobiegawczych, 

 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych dla działań 
zaplanowanych w dokumencie z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie 
się do postępowań administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony, 

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach 
oraz w przepisach prawnych, 

 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa, 

 wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych 
służb ochrony środowiska. 
 
Potencjalne negatywne oddziaływanie ww. inwestycji na środowisko można ograniczyć 

do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni 
dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ wielkość 
wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu 
od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na 
środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska 
zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji, także pozwoli istotnie ograniczyć te 
oddziaływania. Metody ograniczania negatywnego oddziaływania do racjonalnego poziomu 
są następujące: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 
budowy, 

 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami 
w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji, 

 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie  
z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory 
dziennej, 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów 
lęgowych, itp., 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

 używanie substancji chemicznych zgodnie z przeznaczeniem i przechowywanie ich  
w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach aby maksymalnie ograniczyć 
możliwość wycieków paliwa, oleju lub innych substancji bezpośrednio do gruntu i wód 
powierzchniowych, 
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 odprowadzanie ścieków bytowych z zaplecza budowy do szczelnych kontenerów, 
systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane i uprawnione służby, 

 tankowanie sprzętu budowlanego w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód, 

 termomodernizacja budynków może spowodować zagrożenie dla siedlisk ptaków lub 
nietoperzy. Aby temu zapobiec należy sprawdzić czy budynek jest wykorzystywany jako 
schronienie tych zwierząt, a także dokonać rozpoznania gatunków, liczebności populacji 
oraz lokalizację schronień. Następnie zalecana jest obserwacja, która ma za zadanie 
szacowanie potencjalnej szkody i planowanie działań zapobiegawczych oraz środków 
zaradczych: 
- zabezpieczanie szczelin i otworów, 
- prowadzenie prac pod nadzorem ornitologicznym, 
- należy zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych schronień. Jeśli nie ma 

możliwości pozostawienia schronień istniejących, należy utworzyć schronienia 
alternatywne, równoważące ubytek takich miejsc w wyniku remontu, np. poprzez 
przygotowanie skrzynek dla ptaków i nietoperzy wraz z ich montażem  
w odpowiednich miejscach. 
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7. Sposób monitorowania dokumentu 
Zgodnie z art. 19.2 ustawy Prawo energetyczne Projekt założeń poddaje się aktualizacji 

co najmniej raz na 3 lata. Ponadto dokument podlega aktualizacji w przypadku stwierdzenia 
zjawisk mających istotny wpływ na prognozę zapotrzebowania na energię w gminnie, np. 
wzrost liczby ludności, a tym samym wzrost liczby budynków. 

Za przeprowadzanie aktualizacji odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy poprzez 
wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Procedura powinna obejmować: 

 Zebranie danych od wszystkich operatorów urządzeń sieciowych działających na terenie 
gminy, 

 Analiza danych, aktualizacja prognozy zapotrzebowania na energię i opracowanie 
dokumentu, 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

 Podjęcie uchwały Rady Gminy. 
W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Burmistrz 
opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla 
obszaru gminy lub jej części. Projekt planu powinien zawierać: 

 propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 

 propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji, 

 harmonogram realizacji zadań, 

 przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 
finansowania. 
 
Dla ocenienia realizacji postanowień dokumentu oraz analizy ich skutków należy 

systematycznie gromadzić i porównywać dane zawarte w opracowaniu z danymi aktualnymi. 
Należy wykorzystywać system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska stosowany 
obecnie. Do analizy skutków należy uwzględniać dane gromadzone i przetwarzane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zaleca 
się, aby analiza taka była przeprowadzana przynajmniej raz na trzy lata. Podstawą analizy 
winno być porównanie głównych parametrów systemów ciepłowniczego, 
elektroenergetycznego i gazowniczego oraz zmiany wynikające z realizacji założeń zawartych 
w projektowanym dokumencie. Wskaźniki realizacji postanowień dokumentu wraz z ich 
aktualnymi wartościami, oczekiwaną tendencją oraz źródłami danych wskazano w tabeli 9. 

Proponuje się wykonywanie raportu energetycznego analizującego skutki realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu. Raport powinien być wykonywany raz na 3 lata  
i być zamieszczony w aktualizacji Założeń. 
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Tabela 9. Wskaźniki monitorowania dokumentu 
Obszar Wskaźniki monitorowania Aktualna 

wartość 
Oczekiwana 
tendencja 

Źródło danych 

Jakość powietrza Substancje, których stężenie 
przekracza wartości 
dopuszczalne 

PM10 
PM2,5 
B(α)P 

Brak substancji WIOŚ 

Średnioroczne stężenie PM10 

[g/m
3
] 

27,4 Malejąca ↘ WIOŚ 

Średnioroczne stężenie PM2,5 

[g/m
3
] 

21,0 Malejąca ↘ WIOŚ 

Średnioroczne stężenie B(α)P 
[ng/m

3
] 

4,3 Malejąca ↘ WIOŚ 

System ciepłowniczy Zużycie ciepła [MWh/rok] 36 828,29 Malejąca ↘ KZC PONIDZIE 

Długość sieci [km] 10,063 Rosnąca ↗ KZC PONIDZIE 

Ilość kotłowni, w których 
wykorzystuje paliwa ekologiczne 
[szt.] 

3 Rosnąca ↗ KZC PONIDZIE 

System 
elektroenergetyczny 

Zużycie energii elektrycznej 
[GWh/rok] 

45,4 Malejąca ↘ Przedsiębiorstwa 
energetyczne 

Długość sieci nN [km] 429,1 Rosnąca ↗ 

System gazowniczy Zużycie gazu [tys. m
3
/rok] 867,2 Malejąca ↘ 

Długość sieci [km] 120,19 Rosnąca ↗ 

Ilość odbiorców [szt.] 638 Rosnąca ↗ 

Źródło: opracowanie własne 

8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 

 
Gmina Busko-Zdrój nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja 

projektowanych przedsięwzięć nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 
środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala 
przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach omawianego dokumentu ma 
charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie projektowanych przedsięwzięć 
będzie miało zasięg lokalny. Na etapie sporządzania prognozy stwierdzono, że realizacja 
działań nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. 
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