
Załącznik do uchwały 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia :A 2022 roku 

Zarząd Powiatu w Kielcach, po zapoznaniu się projektem pn. „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022 - 2026 z perspektywą do 2031 roku", wnosi 

o uzupełnienie i poprawienie ww. dokumentu, w następującym zakresie: 

1. w rozdziale 1.3.3. Budowo geologiczna rozszerzyć informację. W Programie wskazano, że 

niniejszy rozdział opracowano na podstawie „Kurkowski 5.; Objaśnienia Rejestr terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują dla 

obszaru gminy Masłów w powiecie kieleckim, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Kielce 

2020", jednak zaprezentowano tylko wyrywkowe, wyrwane z kontekstu informacje na 

temat budowy geologicznej, 

2. w rozdziale 2.4. Dokumenty Powiatowe poprawić zapis na: Strategia Rozwoju Powiatu 

Kieleckiego do roku 2030 przyjęta została uchwałą Nr XLV/53/2022 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 30 maja 2022 r., a nie uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach z 5 stycznia 

2022 r., Nr 248/6/2022, 

3. w rozdziale 4.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza, rozszerzyć informację na temat: 

a) zanieczyszczeń napływających na teren gminy Masłów, 

b) podejmowanych przez Gminę działań naprawczych, do których została zobowiązana 

wraz z Gminami ze Strefy Świętokrzyskiej w przyjętym do realizacji w czerwcu 2020 r. 

Programie ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z Planem 

działań krótkoterminowych, 

c) zamontowanych czujników jakości powietrza na terenie Gminy. Wykorzystać 

informację ze str. 120 Programu, którą należy uzupełnić, iż na budynku Szkoły 

Podstawowej w Woli Kopcowej zamontowany został przez Starostwo Powiatowe 

w Kielcach czujnik firmy Syngeos, a odczyty z niego są ogólnodostępne na stronie 

internetowej starostwa, 

d) aktualnie realizowanych rządowych programów dot. ograniczenia niskiej emisji np. 

Stop smog, Ulga termomodernizacyjna, Mój prąd, 

4. w rozdziale 4.4. Gospodarowanie wodami należy uzupełnić informację na temat: 

a) obiektów zmeliorowanych, czy występują, w jakim są stanie technicznym i czy istnieje 

potrzeba ich odbudowy m.in. z uwagi na suszę i potrzebę retencjonowania wody, 

b) zagrożeń spowodowanych lokalnymi podtopieniami podczas gwałtownych spływów 

wód i wezbrań wody w ciekach i rowach. Czy takie miejsca na terenie Gminy 

występują i czy przewidziano działania zapobiegawcze, 

5. w rozdziale 4.5. Gospodarka wodno-ściekowa wyjaśnić, czy w związku z prowadzonym 

przez Gminę rejestrem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych, przeprowadzane są kontrole częstotliwości ich opróżniania; jeżeli tak to 

ile ich wykonano w latach np. 2019 - 2021. Uzupełnienie o powyższe jest zasadne, gdyż 

w Analizie SWOT jako słabe strony wymieniono - brak dostępu wszystkich mieszkańców 



do sieci kanalizacyjnej, a w zagrożeniach - możliwe niewłaściwe opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych przez mieszkańców tam, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, 

6. w rozdziale 4.6. Zasoby geologiczne uzupełnić informację na temat opisanych 2 wyrobisk 

eksploatowanych bez koncesji: czy o ww. eksploatacji został powiadomiony Okręgowy 

Urząd Górniczy w Kielcach, a jeżeli nie to dlaczego, 

7. w rozdziale 4.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadami, w Analizie 

SWOT w kolumnie słabe strony uszczegółowić (wymienić działania) jakich dotyczy zapis -

Występujące nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty 

gospodarcze. Rozdział należy również uzupełnić o informacje na temat miejsc 

nielegalnego składowania odpadów: czy takie miejsca występują, czy do Gminy wpływały 

zgłoszenia o porzuconych odpadach np. w lasach, przy drogach, a jeżeli tak to czy były na 

bieżąco porządkowane przez Gminę lub wydawano decyzje nakazujące posiadaczowi 

odpadów ich usunięcie, 

8. w rozdziale 4.9. Zasoby przyrodnicze, należy doprecyzować: 

a) zapis: ...dominującym gatunkiem lasotwórczym jest jodła pospolita i buk zwyczajny, 

b) nazewnictwo: ... na terenach leśnych występują również takie gatunki lasotwórcze jak 

klon jawor, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, świerk pospolity, grab zwyczajny i sosna 

zwyczajna, 

9. w dziale 5 Cele Programu Ochrony Środowiska, zadania i ich finansowanie, w tabeli 28: 

a) w obszarze II Zagrożenia hałasem (str. 113), rozszerzyć zapis i zmienić podmiot 

odpowiedzialny za kontrolę emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności 

gospodarczej oraz z dróg krajowych i wojewódzkich na - Starosta Kielecki, 

b) w obszarze IV Gospodarowanie wodami (str. 114), rozszerzyć zapis i zmienić podmiot 

odpowiedzialny za ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony 

pośredniej ujęć wody na - Wojewoda, 

c) w obszarze IX Zasoby przyrodnicze (str. 116), zmienić podmiot odpowiedzialny za 

nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na - Starosta Kielecki, 

10. w dziale 7 Analiza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska, 

w komponencie Różnorodność biologiczna dopisać: kontynuacja nasadzeń drzew 

i krzewów miododajnych na terenie gminy, w ramach pozyskanej dotacji ze Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 


