
Załącznik do uchwały Nrv^/ $ J /2022 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 2022 roku 

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

Środowiska dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2022 - 2026 z perspektywą do roku 2029", 

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

1. w rozdziale 5.2.2. Ochrono klimatu i jakości powietrza, na str. 25 uzupełnić informację na 

temat zamontowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach czujnika jakości powietrza 

na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej firmy Syngeos. Odczyty są 

ogólnodostępne na stronie internetowej starostwa, 

2. w rozdziale 5.2.3. Działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza, uzupełnić 

informację na temat aktualnie realizowanych rządowych programów dot. ograniczenia 

niskiej emisji np. Stop smog, Ulga termomodernizacyjna, Mój prąd, 

3. 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, 

4. 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. Uzupełnienie o powyższe jest zasadne, gdyż w Analizie SWOT 

jako słabe strony wymieniono - duża liczba zbiorników bezodpływowych przy bardzo 

małej liczbie przydomowych oczyszczalni ścieków, a w zagrożeniach - zły stan techniczny 

zbiorników bezodpływowych, 

5. w rozdziale 5.7.1 Analiza stanu wyjściowego należy zamieścić poprawne informacje na 

temat złóż występujących na terenie miasta i gminy Morawica tj.: usunąć wskazane złoże 

węgla kamiennego „Brzeziny", ponieważ na terenie gminy nie występują złoża węgla 

kamiennego, a dodać pominięte złoża: „Goździec" i „Nida Lurowizna", 

6. w dziale 5.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadami, w związku 

z zapisem w Analizie SWOT jako mocne strony - brak miejsc nielegalnego składowania 

odpadów, należy rozszerzyć informację: czy faktycznie takie miejsca nie występują a do 

Gminy nie wpływały zgłoszenia o porzuconych odpadach np. w lasach, przy drogach, a 

jeżeli wpływały to były na bieżąco porządkowane przez Gminę lub wydawano decyzje 

nakazujące posiadaczowi odpadów ich usunięcie, 

7. w rozdziale 5.10.1. Obszary prawnie chronione (str. 60) należy wpisać obowiązującą 

podstawę prawną regulującą utworzenie obszarów chronionego krajobrazu tj.: 

- uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 

2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

- uchwała Nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 

2014 r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

8. w rozdziale 5.10.3. Lasy, należy: 



a) uzupełnić informację, że obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Chmielnik obejmuje obręb 

Lisów, 

b) wskazać, iż przebieg granic poszczególnych obwodów łowieckich na terenie 

nadleśnictw został ustalony w oparciu o uchwałę NR XXIV/337/20 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7.09.2020 r. w sprawie podziału województwa 

świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 

kategorii, obowiązującą od 1 kwietnia 2021 r., 

c) zweryfikować informację na temat występowania w lasach usytuowanych na terenie 

gminy Morawica drzewa gatunku modrzew polski. Z posiadanych danych wynika 

bowiem, że gatunek tego drzewa jest gatunkiem rzadko spotykanym i występuje na 

terenie kraju tylko w kilku miejscach, w tym na terenie województwa 

świętokrzyskiego (Góra Chełmowa gm. Nowa Słupia, Rezerwat przyrody Modrzewie 

gm. Bałtów). Na terenie powiatu kieleckiego powszechnie występuje modrzew 

europejski, 

d) ujednolicić opis typów siedliskowych (nazewnictwo pełne), ponieważ w przypadku 

boru bagiennego zastosowano jego skrót BB, 

9. w dziale 5.12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 

wykreślić na str. 68 informację dot. wału przeciwpowodziowego o długości 1500 m 

położonego przy rzece Warcie oraz uszczegółowić informacje na temat przyjętego Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615), który został opracowany nie 

przez Dyrektora RZGW w Warszawie a Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Ponadto teren 

Gminy Morawica znajduje się w zarządzie PGW WP RZGW w Krakowie - region wodny 

Górnej Wisły, 

10. w dziale 6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tabeli 43, pkt 2 Zagrożenia hałasem, 

zmienić podmiot odpowiedzialny za kontrolę emisji hałasu do środowiska z obiektów 

działalności gospodarczej oraz z dróg krajowych i wojewódzkich na Starosta Kielecki 

(kompetencje wynikające ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska). 


