
Załącznik do uchwały Nr2HS/ /{3/2022 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia AJs. ^jjCZ!,)Q2022 roku 

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

Środowiska dla Gminy Piekoszów na lata 2021 - 2026 z perspektywą do roku 2030", wnosi 

o uzupełnienie i poprawienie ww. dokumentu, w zakresie: 

1. W dziale 5.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza, uzupełnić informację na temat 

aktualnie realizowanych programów dot. ograniczenia niskiej emisji np. Stop smog, Ulga 

termomodernizacyjna, Mój prgd, Zielony Transport Publiczny. W Programie brak jest 

również informacji na temat podjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 

działań w 2020 r. związanych z ochroną powietrza. Należą do nich „Program ochrony 

powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych" 

oraz tzw. „uchwała antysmogowa", której głównym celem jest wyeliminowanie 

nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania 

niskiej jakości paliw. Wskazanym byłoby przedstawienie harmonogramu eliminacji 

nieekologicznych źródeł ciepła, który zakłada, że od 1 lipca 2026 r. na terenie 

województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź 

niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, kotły na gaz lub olej opałowy, 

pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia 

budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej, dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych 

w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. 

2. W dziale 5.5 Gospodarowanie wodami należy uzupełnić informację na temat obiektów 

zmeliorowanych, czy występują, w jakim są stanie technicznym i czy istnieje ewentualnie 

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

3. W dziale 5.6 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 poszczególnych latach. Ponadto, w rozdziale 5.6.2. Analiza SWOT, w kolumnie 

Zagrożenia, proponujemy dopisać ..."obniżanie się poziomu wód podziemnych, a przede 

wszystkim użytkowych poziomów wodonośnych, które zaopatrują ujęcia tzw. 

komunalne". 

4. W dziale 5.7 Zasoby geologiczne należy: 

a) w rozdziale 5.7.1 Analiza stanu wyjściowego, poprawić informację na temat rodzaju 

złóż, ponieważ na terenie Gminy Piekoszów nie występują złoża iłów oraz złoża siarki, 

b) w tabeli 24 Złoża na terenie Gminy Piekoszów, zaktualizować na podstawie „Bilansu 

zasobów złóż kopalin w Polsce" wg. stanu na 31.12.2020 r. dane, w tym: 

- poprawnie nazwać grupy złóż tj. piaski i żwiry (zamiast kruszywa naturalne), kamienie 

łamane i bloczne (zamiast surowce budowlane i drogowe), kalcyt (zamiast minerał 

przemysłowy), surowce chemiczne (zamiast minerał stosowany w wiertnictwie), 



- użyć odpowiednią jednostkę opisującą zasoby bilansowe przedstawionych złóż (nie 

tys. m3, a tys. t), 

- zaktualizować zasoby bilansowe złoża „Ostrówka", 

- uaktualnić nazwę złoża „Szczukowskie Górki" ( złoże kamieni łamanych i blocznych to 

złoże Górki Szczukowskie, natomiast złoże o nazwie Szczukowskie Górki zostało 

wykreślone z „Bilansu..."), 

- poprawnie nazwać kopalinę w złożach kamieni łamanych i blocznych (kamienie 

łamane i bloczne to nie kopalina tylko nazwa grupy surowców skalnych, kopaliną są 

wapienie, piaskowce), 

c) na rysunku 9 Złoża na terenie gminy Piekoszów dodać odpowiednie numery złóż na 

mapie (zgodne z rubryką Lp. tabeli 24). 

5. W dziale 5.11. Zagrożenia poważnymi awariami, należy rozszerzyć zagadnienie 

o możliwość wystąpienia pożarów odpadów zmagazynowanych przez firmy prowadzące 

działalność w tym zakresie np. Spółka BIO-MED, Megastyro czy MB Recykling. 


