
Załącznik do obwieszczenia 
z dnia 24 listopada 2022 r. o odstąpieniu 
od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 
,, Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego 

na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2029 

U Z A S A D N I E N I E  

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 - 2025 
z perspektywą do roku 2029". 

Przy rozważaniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy 
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.): 

1. charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności: 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - niniejszy dokument, 

zgodnie z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach, aktualizuje „Program 

ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 

2029", wyłącznie w części dot. gospodarki odpadami - dział 2. Ocena stanu środowiska, 

rozdział 2.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, podrozdział 

2.9.2. Ocena stanu aktualnego, w zakresie występowania na obszarze powiatu kieleckiego 

dzikich wysypisk odpadów oraz problemów związanych z pożarami odpadów w miejscach 

ich gromadzenia. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - „Program ochrony 

środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029", został 

przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu w Kielcach NR XXV/116/2020 z 30.11.2020 r. 

Projekt Programu wraz z prognozą został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.45.2020.EC z 13.08.2020 r.), 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (uchwała Nr 2526/20 z 13.08.2020 r.) oraz 

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (pismo 

znak: NZ.9022.5.42.2020 z 31.08.2020 r.). Wszystkie uwagi wniesione przez ww. jednostki 

zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. 

Podczas opracowywania Programu brano pod uwagę założenia aktualnie obowiązujących 

dokumentów takich jak: 

Nadrzędne dokumenty strategiczne: Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia 

rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju Polska 2030, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Polityka energetyczna 

Polski do 2030 roku. 



Dokumenty sektorowe: Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, Aktualizacja 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami 2022, Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020), Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014, 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowy program ograniczania 

zanieczyszczenia powietrza. 

Dokumenty o charakterze programowym: Program ochrony środowiska dla województwa 

świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz 

z planem działań krótkoterminowych, Uchwała antysmogowa, Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Program ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu 

województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne 

oddziaływanie akustyczne, Wojewódzki Program Ochrony Zasobów Wodnych dla 

województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem restytucji i ochrony ryb 

dwuśrodowiskowych, jednośrodowiskowych i bezkręgowców wodnych oraz przywrócenia 

możliwości wędrówek ryb. 

Cele określone w Programie są również zgodne z kierunkami działań zawartymi w apelu 

0 podjęcie przez władze samorządowe oraz wyższe uczelnie województwa 

świętokrzyskiego współpracy przy wdrażaniu najlepszych standardów środowiskowych w 

celu zachowania wysokich walorów przyrodniczych, zmierzających do wykreowania 

naszego województwa zielonym regionem "Zielone Świętokrzyskie" w zakresie działań 

dotyczących zarówno racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawa stanu środowiska, 

adaptacja do zmian klimatu, promowanie turystyki, prowadzenie kampanii edukacyjno -

informacyjnych. 

Aktualizacja Programu odnosząca się wyłącznie do tematyki występowania na obszarze 

powiatu kieleckiego dzikich wysypisk odpadów oraz problemów związanych z pożarami 

odpadów w miejscach ich gromadzenia, jest również zgodna z założeniami ww. 

dokumentów, 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczeRÓlności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska - aktualizacja Programu uszczegóławia informacje 

1 definiuje problemy na terenie powiatu kieleckiego, wyłącznie w obszarze gospodarki 

odpadami, w zakresie dzikich wysypisk odpadów oraz problemów związanych z pożarami 

odpadów w miejscach ich gromadzenia. Wprowadzona zmiana pozwoli wyznaczyć cele do 

jakich należy dążyć aby wyeliminować zagrożenie i zmniejszyć negatywne oddziaływanie 

na środowisko, 



d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - głównym celem realizacji 

zadań ujętych w Programie oraz jego aktualizacji, jest poprawa jakości środowiska 

i zachowanie walorów przyrodniczych w celu zrównoważonego rozwoju Powiatu 

Kieleckiego. Realizacja działań wskazanych w dokumencie wpłynie na poprawę stanu 

środowiska, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród mieszkańców powiatu. Program 

odpowiada wymogom wynikającym z przepisów prawa i zawiera w szczególności: ocenę 

stanu środowiska takich elementów jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-

ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami, cele w zakresie ochrony 

środowiska do 2026 roku, system realizacji programu ochrony środowiska, instrumenty 

i środki realizacji polityki ekologicznej na poziomie powiatu oraz monitoring powiatu. 

Niniejszy dokument uaktualnia przyjęty do realizacji w 2020 r. Program, wyłącznie 

w części dot. gospodarowania odpadami, 

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań - wszystkie działania przewidziane w aktualizacji Programu będą miały 

pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, środowisko i walory naturalne Powiatu. Zasięg 

oddziaływań nie będzie wykraczał poza granice powiatu kieleckiego. Wszystkie negatywne 

oddziaływania, o ile takie wystąpią, będą miały charakter czasowy i będą odwracalne. Po 

zakończeniu np. prac porządkowych, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu 

przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska, 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych -

realizacja aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 

- 2025 z perspektywą do roku 2029" nie przyczyni się do powstania skumulowanych lub 

transgranicznych oddziaływań dla środowiska, 

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska -

w czasie realizacji założeń aktualizacji Programu nie ma ryzyka wystąpienia zagrożenia 

zdrowia mieszkańców powiatu lub zagrożenia dla środowiska, wręcz przeciwnie realizacja 

celów zapisanych w dokumencie przyczyni się do poprawy zdrowotności mieszkańców. 

Działania określone w dokumencie są zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczynią 

się do jego poprawy. 

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów 

jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu - realizacja postanowień 

aktualizacji Programu, nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary o szczególnych 

właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. 

Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych ze służbami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych 

inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Nie występuje również zagrożenie 



przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu. 

Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na formy ochrony 

przyrody, a działania zaproponowane w dokumencie mają na celu poprawę środowiska 

naturalnego. 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym -

zostały wymienione i szczegółowo opisane w Programie w dziale 2.10 Zasoby przyrodnicze. 

Powiat kielecki charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem form ukształtowania 

powierzchni, budowy geologicznej, szaty roślinnej i zwierzęcej, a także dużą zasobnością 

licznych kopalin i surowców mineralnych. Formami ochronnymi przyrody na terenie 

powiatu kieleckiego są: park narodowy, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody, które tworzą tzw. 

system obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że realizacja postanowień projektu aktualizacji 

„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do 

roku 2029", nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary podlegające ochronie i nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, z uwagi na wąski zakres 

opracowania dotyczący wyłącznie gospodarki odpadami - uzupełnienia programu w zakresie 

występowania na obszarze powiatu kieleckiego dzikich wysypisk odpadów oraz problemów 

związanych z pożarami odpadów w miejscach ich gromadzenia. 

Podsumowanie: 

s t a r o s t ą  


