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1.

Wstęp
1.1 . Podstawa prawna opracowania

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art. 17 (Dz.U.08.25.150 j.t
z późn. zm.) w celu realizacji założeń Polityki Ekologicznej Państwa obliguje organ
wykonawczy gminy do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska. Programy te są
uchwalane przez Radę Gminy i wymagają aktualizacji co 4 lata.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
dla miasta i gminy Końskie w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na samorządy przez
ustawę Prawo Ochrony Środowiska.
Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji
Programu stanowią wymienione niżej ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t. z
późn. zm.);
 Ustawa 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.2008.199.1227 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012.145 j.t. z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 j.t. z późn. zm).;
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2011.12.59 j.t.);
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011.163.981.z
późn. zm.);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2013.21);
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej
(Dz.U.2007.90.607 j.t.z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995
(Dz.U.2004.121.1266 j.t. z późn. zm.);

r.

o ochronie

gruntów

rolnych

i leśnych

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.
z późn. zm.);
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 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033
z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.2007.44.287 j.t.z
późn. zm.);
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2012.647 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 j.t. z późn.
zm.).
1.2 . Koncepcja programu ochrony środowiska

Program ochrony środowiska przygotowany został w oparciu o założenia zawarte
w następujących dokumentach:
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;
 „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2007 – 2010”;
 „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”;
 „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy Program zawiera cele
ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki
i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Program ochrony środowiska definiuje cele długookresowe (8 lat) i zadania dla
najbliższych czterech lat, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne
na wdrożenie założeń programu.
Program Ochrony Środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez
Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do sporządzania programów ochrony
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Oznacza to, że w przygotowanym
programie uwzględnione zostały:
 Zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy;
 Zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego
i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych
bezpośrednio organom wojewódzkim bądź centralnym.
Ponadto podczas opracowywania programu uwzględniono
w wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska.
8
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1.3 . Cel i zakres opracowania

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony
rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami
rozwoju społecznego i gospodarczego.
Celem opracowania jest stworzenie dokumentu pt. „Program ochrony środowiska dla
Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”. Opracowanie oraz
uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy przyczyni się do poprawy i uporządkowania
zarządzania środowiskiem na terenie gminy, do poprawy jakości środowiska naturalnego,
poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju gminy.
Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel, w opracowaniu zawarto diagnozę stanu
środowiska naturalnego na terenie gminy, główne problemy ekologiczne oraz sposoby ich
rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania.
1.4 . Metodyka i tok pracy

Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało się
kilka zasadniczych etapów.
W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na
zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu
środowiska na terenie gminy. Dane pozyskiwano z dokumentów posiadanych przez gminę, z
raportów nadrzędnych instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek
zajmujących się problematyką ochrony środowiska (WIOŚ, WSSE, RZGW, RDOŚ itp.),
opracowań GUS.
Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu środowiska
gminy. Następnie na podstawie dokonanej oceny i analizy określono priorytety ekologiczne
dla terenu gminy, które stanowiły punkt wyjściowy dla wyznaczenia celów strategicznych
Programu.
Kolejny etap to proces planowania i określenia celów strategicznych oraz kierunków
działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i zadania
strategiczne zostały określone tak, aby były zgodne z opracowaniami wyższego szczebla, tzn.
z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych sporządzania programów ochrony
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", podczas tworzenia Programu Ochrony
Środowiska duży nacisk położono na proces planowania, który miał charakter jak najbardziej
otwarty. W procesie planowania został uwzględniony udział społeczeństwa, który polegał na
konsultacjach ze społeczeństwem poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i opinii.
1.5 . Struktura programu

Struktura Programu ochrony środowiska nawiązuje do struktury dokumentu „Polityka
ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i zawiera
następujące elementy:
9
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 Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych;
 Poprawa jakości środowiska;
 Harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu;
 Narzędzia i instrumenty realizacji programu;
 Kontrola realizacji programu.
Treść opracowania została podzielona na następujące rozdziały:
Rozdział 1. Wstęp
 Podstawa prawna opracowania;
 Koncepcja programu ochrony środowiska;
 Cel i zakres opracowania;
 Metodyka i tok pracy;
 Struktura programu.
Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu
 Uwarunkowania prawne programu wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej;
 Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych;
 Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych;
Rozdział 3. Stan środowiska oraz zasobów naturalnych
 Podstawowe dane gminy;
 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych.
Rozdział 4. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska
 Główne zagrożenia środowiska – podsumowanie;
 Priorytety ochrony środowiska.
Rozdział 5. Strategia ochrony środowiska do roku 2020
 Cele i zadania o charakterze systemowym;
 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody;
 Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne;
 Zrównoważone wykorzystanie surowców.
Rozdział 6. Aspekty ekonomiczne wdrażania programu
 Ramy finansowe realizacji programu;
10
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 Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w okresie 4 lat;
 Potencjalne źródła finansowania.
Rozdział 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat
 Lista przedsięwzięć wraz z określeniem terminów realizacji lub wdrożenia oraz
jednostek odpowiedzialnych za ich wprowadzenie.
Rozdział 8. Zarządzanie środowiskiem
 Instrumenty i narzędzia wdrażania, zarządzania oraz ewaluacji programu ochrony
środowiska.
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2.

Założenia wyjściowe programu
2.1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki
krajowej

Najważniejsze dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska zostały transponowane
do prawa polskiego głównie w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
r. Pozostałe przepisy zawarte są w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. Program
ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które leżą u podstaw polityki
ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołują się do polityki ekologicznej Polski.
Podstawę opracowania niniejszego Programu stanowią następujące dokumenty:
"II Polityka Ekologiczna Państwa", "Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa
na lata 2002 - 2010" oraz dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska
"Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 -2010" oraz „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016” będąca aktualizacją wcześniej przyjętych polityk.
2.1.1. Zasady polityki ekologicznej

Nadrzędną zasadą polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju,
której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych
i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska
z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada ta uzupełniona jest szeregiem
zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:
 Zasadą prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć.
Zasada ta oznacza w szczególności:
 zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych
dostępnych technik (BAT);
 recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów
zamiast ich składowania;
 zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC);
 wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji
i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie,
wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji
i ResponsibleCare itp.
 Zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami
gospodarczymi i społecznymi;
12
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 Zasadą zanieczyszczający płaci odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny
wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy
mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych;
 Zasadą regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej
z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne,
doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych);
 Zasadą subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej, a oznaczającą
przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony
środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany
na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany;
 Zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego, która traktowana jest
w następujących kategoriach:
 sprawiedliwości międzypokoleniowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych
i cywilizacyjnych
obecnego
pokolenia
z równoczesnym
tworzeniem
i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń;
 sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania potrzeb
materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich
w ramach sprawiedliwego dostępu do zasobów i walorów środowiska
z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami
społeczności lokalnych i jednostek;
 równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą poprzez zapewnienie
zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich przy zachowaniu
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochroną
różnorodności biologicznej;
 Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez stworzenie
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do społeczeństwa w procesie
kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, z równoczesnym rozwojem edukacji
ekologicznej;
 Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny
osiągniętych wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę
uzyskanego efektu.
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2.1.2. Podstawowe założenia Polityki Ekologicznej Państwa w latach
2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Kierunki działań systemowych Polityki są następujące:
 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – cel strategiczny:
doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą, zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem,
poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów;
 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – cel: uruchomienie takich
mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do
rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw
konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego;
 Zarządzanie środowiskowe – cel: jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS,
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie;
 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – cel: podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj
lokalnie”;
 Rozwój i postęp techniczny – cel: zwiększenie roli polskich placówek badawczych we
wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla
środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu
środowiska;
 Odpowiedzialność za szkody w środowisku – cel: stworzenie systemu prewencyjnego,
mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość
wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy
muszą w pełni podnieść jej sprawcy;
 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – cel: przywrócenie właściwej roli
planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji;
 Ochrona przyrody – cel: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną;
 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – cel: dalsze prace w kierunku racjonalnego
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
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 Racjonalne gospodarowanie zasobami wody – cel: racjonalizacja gospodarowania
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić
gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie
dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe
i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
 Ochrona powierzchni ziemi – cel: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych,
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie skali
rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą;
 Gospodarowanie zasobami geologicznymi – cel: racjonalizacja zaopatrzenia ludności
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz
otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją;
 Środowisko a zdrowie – cel: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny
nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii
przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska;
 Jakość powietrza – cel: dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych;
 Ochrona wód – cel: przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego walki
z eutrofizacją wód Bałtyku;
 Gospodarka odpadami – cel: utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów,
mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znaczne zwiększenie odzysku
energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie
wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,
sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko
(obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn.zm.), eliminacja kierowania
na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii
i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków
samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie
systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska
nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych
w gospodarstwach domowych;
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 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych – cel: dokonanie wiarygodnej oceny
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel
działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych;
 Substancje chemiczne w środowisku – cel: stworzenie efektywnego systemu nadzoru
nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami
Rozporządzenia REACH.
2.1.3. Strategia rozwoju kraju 2007-2015

Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
W zakresie ochrony środowiska wspierane będą przedsięwzięcia związane
z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakości, zagospodarowaniem
odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza, ochroną przed
hałasem, drganiami i wibracjami. Wspierana będzie, zatem budowa oczyszczalni ścieków
i systemów kanalizacyjnych, a także podjęte zostaną działania ograniczające odprowadzanie
do wód szkodliwych substancji, w tym z rolnictwa. Wdrażane będą też działania
zmniejszające emisje CO2, SO2, NOX i pyłów pochodzących z sektora komunalno-bytowego
oraz przemysłu, zwłaszcza energetyki, jak również przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Pożądane jest przygotowanie i wdrożenie wieloletnich programów rozwoju branż, przy
zapewnieniu utrzymania lub redukcji emisji CO2 na poziomie uwzględniającym potrzeby
rozwojowe kraju i zobowiązania międzynarodowe.
Przewiduje się także wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów utylizacji odpadów.
Ze wsparciem publicznym realizowane też będą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony
przyrody i różnorodności biologicznej, w tym tworzenia europejskiej sieci obszarów
chronionych NATURA 2000, ochrony i kształtowania krajobrazu, a ponadto rozwój parków
narodowych i krajobrazowych, jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody.
Promowane będą również działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi
(zwłaszcza powodziami i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym,
oraz zagrożeniami technologicznymi, jak też dotyczące zwiększania zasobów leśnych.
Techniczne działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą obejmować przede
wszystkim inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej
retencji oraz budowy polderów. Będą one stanowić niezbędne uzupełnienie działań
dotyczących retencji naturalnej.
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Tabela 1 Wyciąg z podstawowych wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Kraju

UE 25

Cele i priorytety

Wskaźniki

Priorytet II
Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej
i społecznej

Udział energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych w ogólnym
jej zużyciu (%)

Polska
Zakładana
Wartość wskaźnika
wartość
w roku bazowym
wskaźnika
(2005)
2010 2015
13,7
2,6
7,5
9,0
(2004)

Emisje zanieczyszczeń powietrza
(kg na mieszkańca)
- SO2
- NOx
Recykling odpadów
opakowaniowych(% ogółu
wprowadzonych opakowań)

17
(2003)
24
(2003)
-

36
(2003)
21
(2003)
28,3
(2003)

22
17

15
15

min.
38

55-80

Odsetek mieszkańców
obsługiwanych przez
oczyszczalnie ścieków

-

60

75

85

2.1.4. Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013

Misją Narodowego Planu Rozwoju jest podniesienie jakości życia obywateli Polski
mierzonej wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index). Wskaźnik
ten obejmuje w sposób syntetyczny takie parametry jak: przeciętne dalsze trwanie życia,
jakość edukacji i średni dochód na głowę mieszkańca.
Narodowy Plan Rozwoju określił następujące cele strategiczne w rozwoju kraju:
 Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego;
 Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz
zatrudnienia;
 Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

wzrost

Określono również szereg priorytetów strategicznych:
 Wiedza i kompetencje rozumiane jako poprawa jakości kształcenia, jego
upowszechnienie na poziomie średnim i wyższym oraz promocja idei uczenia się
przez całe życie;
 Zatrudnienie, aktywizacja i mobilność rozumiane jako dążenie do tworzenia nowych
miejsc pracy i zwiększanie zatrudnialności oraz uzyskanie mobilności zasobów siły
roboczej w celu lepszego dostosowania popytu i podaży na rynku pracy, a tym
samym ograniczenia bezrobocia i wykluczenia społecznego;
17
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 Przedsiębiorczość i innowacyjność rozumiane jako tworzenie nowych obszarów
aktywności gospodarczej, zwiększanie efektywności i produktywności istniejących
form gospodarowania, kreowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie oraz
włączanie nauki w rozwój gospodarczy;
 Integracja społeczna rozumiana jako stan sprawiedliwej, wolnej od nierówności
struktury społecznej, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez działania
wspólnotowe oparte na zasadach dialogu wzajemności i równorzędności,
a w rezultacie prowadzące do celu, jakim jest funkcjonowanie społeczeństwa
w warunkach
demokratycznego
ładu
społecznego,
wyznaczonego
współuczestnictwem, rządami prawa i poszanowaniem różnorodności kulturowej,
w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela
oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich życiowych celów;
 Inwestycje i gospodarowanie przestrzenią rozumiane, jako wzrost inwestycji
odpowiadających wyzwaniom postępu technologicznego i społeczeństwa
informacyjnego, rozbudowujących i modernizujących infrastrukturę techniczną kraju
oraz zapewniających realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
 Dobre rządzenie rozumiane jako usprawnienie administracji państwa i uczynienie jej
służebną wobec obywateli i potrzeb społecznych oraz zdolną do partnerskiego
współdziałania z podmiotami sektora obywatelskiego.
2.1.5. Krajowy Program Zwiększania Lesistości

Głównym celem, przyjętego w 1995 r., Krajowego Programu Zwiększania Lesistości
(KPZL), jest zwiększanie powierzchni zalesionych, co zgodne jest z przyjętą długofalową
polityką rządu.
Celem rządowego programu zwiększania lesistości jest zapewnienie warunków do
zwiększenia lesistości do 30% w 2020 r., ustalenie priorytetów ekologicznych
i gospodarczych oraz wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także
opracowanie odpowiednich instrumentów realizacyjnych. Integralną częścią programu jest:
 Przestrzenny model zwiększania lesistości (obejmujący ustalenie preferencji
zalesieniowych gmin) oraz rozmiar zalesień w układzie kraju, województw
i powiatów;
 Założenia programów regionalnych i lokalnych;
 Zadania dla administracji rządowej, władz samorządowych na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz dla gospodarki leśnej;
 Harmonogram realizacji i aspekty ekonomiczne.
Planuje się, że w dalszej perspektywie, do roku 2050, lesistość kraju powinna zwiększyć
się do 33%. Zgodnie z harmonogramem zalesień przewidzianym w tym programie,
średnioroczny rozmiar zalesień w latach 2011-2020 powinien wynosić 26 tys. ha.
W odniesieniu do powiatu koneckiego KPZL przewiduje zalesienie w latach 2001-2020
łącznie 6 748 ha gruntów rolnych, w tym 6 648 ha gruntów nienależących do Skarbu
Państwa.
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2.1.6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra
Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby
osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.
Program określa przedsięwzięcia w aglomeracjach w zakresie systemów kanalizacji
zbiorczej w gminach, niezbędnych dla zapewnienia, że co najmniej 75-85% ludności
w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwana przez te systemy.
Zgodnie z art. 43 ust. 4e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz .U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z późn. zm.) Rada Ministrów dokonuje aktualizacji krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego
zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Obecnie
istnieje trzecia aktualizacja KPOŚK, która została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie
realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia
inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też,
AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji
inwestycji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z
dokumentem drugiej aktualizacji z 2009 r. - AKPOŚK2009.
W AKPOŚK 2009 gmina Końskie została zaliczona do aglomeracji priorytetowych dla
wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i ujęta w ramach aglomeracji Końskie
(PLSW006), dla której do końca 2015 r. planuje się:




przyrost mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w latach 2007-2015
na poziomie 14 113, tzn. że liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji do końca
2015 r. wyniesie 35 301 (tj. ok. 99 % wszystkich mieszkańców);
termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji wg AKPOŚK 2010 – rok 2013.

2.2. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych
2.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z Projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 z 2
listopada 2012 r. wizją strategii jest „Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy na
wyzwania”. Misję strategii określono jako: „Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i
innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji
demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców”. Konkretyzacja powyższej misji
strategii odbywałby się na drodze realizacji następujących sześciu celów strategicznych:
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej
19

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju
gospodarczego regionu
Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki
Cel strategiczny 4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego regionu
Cel strategiczny 5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich
Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu.
W ramach ostatniego celu zaproponowano następujące cele operacyjne:
a) energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić
jednocześnie środowisku i gospodarce; realizacja celu winna obejmować m.in.:
 dążenie do ograniczenia zużycia energii w firmach i gospodarstwach domowych
poprzez promocję i wsparcie implementacji odnawialnych źródeł energii (jako
element dywersyfikacji źródeł energii);
 rozwój rolnictwa energetycznego;
 rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych
źródłach energii;
 implementację niskoemisyjnych technologii węglowych;
 wspieranie
działalności
badawczo-rozwojowej
(m.in.
mikrotechnologii)
zorientowanej na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowanie
energią;
 modernizację energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci przesyłowej;
 integrację regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi;
 rozwój inteligentnych sieci energetycznych;
 rozwój komunikacji publicznej i jej promocja;
 sprzyjanie wykorzystywaniu pro-ekologicznych środków transportu;
b) inżynieria środowiska, czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne
wykorzystanie doliny Wisły; realizacja celu winna obejmować m.in.:
 racjonalne gospodarowanie odpadami (przede wszystkim na drodze recyklingu oraz
utylizacji);
 poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
 dyskontowanie rzek i ich otoczenia dla potrzeb turystyki i rekreacji;
 zwiększanie retencji na dopływach Wisły;
c) adaptacja do zmian klimatycznych – przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym, a
także innym klęskom żywiołowym; realizacja celu winna obejmować m.in.:
 rozbudowę i modernizację infrastruktury chroniącej przed powodziami w dorzeczu
Wisły;
 rozwiązania organizacyjno-techniczne zmniejszające skutki powodzi, a także innych
klęsk żywiołowych;
d) ochrona cennych zasobów przyrodniczych; realizacja celu winna obejmować m.in.:
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 ochronę unikatowego charakteru Gór Świętokrzyskich;
 ochronę walorów przyrodniczych Doliny Wisły;
 ochronę obszarów uzdrowiskowych.
2.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 jest
instrumentem wskazującym działania prowadzące do wzmocnienia potencjału rozwojowego
regionu na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Programem objęto wszystkie sfery
życia społeczno-gospodarczego, w tym również związane z poprawą stanu środowiska
przyrodniczego, ujmując je w ramach Celu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego
województwa, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Cele szczegółowe osi priorytetowej:
 Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska i
energetycznej oraz poprawa efektywności systemów infrastruktury z tego zakresu,
 Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji.
W ramach tego celu skupione będą przedsięwzięcia dotyczące m.in. systemów
wodociągowych
i
kanalizacyjnych,
zagospodarowania
odpadów,
ochrony
przeciwpowodziowej na obszarach, na których istnieją zapóźnienia w tym zakresie.
Priorytetowo traktowane będą projekty służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Ponadto z uwagi na fakt, iż regionalny system energetyczny jest w większości przestarzały i
niedostosowany do potrzeb zarówno mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych,
konieczne będzie wsparcie inwestycji służących podniesieniu jakości infrastruktury
energetycznej w regionie.
Istotnym aspektem, który będzie wzięty pod uwagę podczas realizacji przedsięwzięć
zmierzających do osiągnięcia tego celu szczegółowego, jest ochrona powietrza. Z Prognozy
Oddziaływania na Środowisko Programu wynika, że jakość powietrza w województwie jest
zadowalająca, tym niemniej w RPOWŚ 2007 - 2013 przewidziano finansowanie projektów,
służących zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i uzyskaniu lepszej
efektywności energetycznej.
2.2.3. Wojewódzki program ochrony środowiska

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego z 2011 r.
ujmuje strategię działań do roku 2015 w perspektywie do 2019. strategię działań w zakresie
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego zdefiniowano dla następujących
zagadnień:
 ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój
lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi i
gospodarowanie zasobami geologicznymi),
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 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (jakość powietrza,
ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu, oddziaływanie pól
elektromagnetycznych, poważne awarie),
 kierunki działań systemowych – strategie i kierunki działań opisano jedynie dla
edukacji ekologicznej, dla pozostałych zagadnień strategię określono opisowo ze
względu na mniejszą rangę tych zagadnień w zakresie zarządzania na poziomie
województwa.
Ponadto, ze względu na występujące w województwie świętokrzyskim zróżnicowanie
stanu środowiska, uwarunkowania i potencjały rozwojowe powiatów, sformułowano także
strategię działań w ujęciu obszarowym w podziale na części przyrodniczą, rolniczą oraz
przemysłową.
W zakresie ochrony zasobów naturalnych wyznaczono następujące cele średniookresowe
do 2019 r.:
 Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
województwa;
 Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych
skutków ich eksploatacji;
 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury
lasów (gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób
zapewniający zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz
potencjału regeneracyjnego;
 Ochrona gruntów rolnych oraz zwiększanie skali rekultywacji gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych;
 Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi województwa oraz zapewnienie
skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego wyznaczono
następujące cele średniookresowe do 2019 r.:
 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
województwa;
 Poprawa jakości powietrza celem spełnienia standardów jakości powietrza;
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa;
 Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem,
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu;
 Minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i
środowisko;
 W zakresie gospodarki odpadami: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój
województwa, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa;
W zakresie działań systemowych wyznaczono następujący cel średniookresowy do 2019 r.
w zakresie edukacji ekologicznej:
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 Podniesienie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
województwa
świętokrzyskiego oraz zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o
środowisku.
2.2.4. Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012
- 2018

W „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012 – 2018
określone zostały cele w zakresie gospodarki odpadami, wśród których za cele nadrzędne
uznano:
1) ochronę środowiska,
2) zrównoważony rozwój województwa,
3) zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa.
Osiąganie celów nadrzędnych będzie realizowane poprzez cele pośrednie:
krótkookresowe na lata 2012-2018 oraz cele długookresowe na lata 2019-2020. Dla odpadów
komunalnych określone następujące cele:
Odpady komunalne
Cele krótkookresowe 2012 - 2018
1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem odbierania
odpadów komunalnych do dnia 1 lipca 2013 r.,
2) wdrożenie w każdej gminie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe do dnia 1
lipca 2013 r.,
3) osiągnięcie 30% wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
w 2018 r.,
4) osiągnięcie 50% wagowo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2018 r.,
5) zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” oraz ich likwidacja,
6) zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów komunalnych,
7) zapewnienie sieci instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
Cele długookresowe 2019 – 2020,
1) osiągnięcie 50% wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
w 2020 r.,
2) osiągnięcie 70% wagowo poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w 2020 r.
Odpady ulegające biodegradacji
Cele krótkookresowe 2012 - 2018
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1) wdrożenie w każdej gminie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji do dnia 1 lipca 2013 r.,
2) ograniczenie do dnia 16 lipca 2013 r. masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
Cele długookresowe 2019 – 2020
1) ograniczenie do dnia 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Cel krótkookresowy 2012 – 2018
1) wdrożenie w każdej gminie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego).
2.2.5. Program małej retencji województwa świętokrzyskiego

W „Programie małej retencji województwa świętokrzyskiego” opracowanym w 2006 r.
ujęto następujące zbiorniki retencyjne w obrębie gminy Końskie do realizacji przez samorządy
gminne w latach 2011-2015:

Objętość
użyteczna
[tys. m3]

Młynkowska

46,9

Młynkowska

42,0

2,1

Stara
Kuźnica

Młynkowska

35,0

Dopływ z
Baczyny

15,0

Baczyna

Przeznaczenie

Ciek zasilający

Barycz
Dolny
Drutarnia

Pow. zalewu
[ha]

Nazwa obiektu

Tabela 2 Planowane inwestycje na terenie gminy Końskie na lata 2011-2015 ujęte w „Programie
małej retencji województwa świętokrzyskiego”

3,5

retencyjno –
rekreacyjny
retencyjno –
rekreacyjny

wymaga
pogłębienia
wymaga
odbudowy jaz i
zapora czołowa

1 500

1,75

retencyjno –
rekreacyjny,
muzeum

Remont budowli,
pogłębienie
czaszy zbiornika,
infrastruktura
rekreacji

1 500

0,75

retencyjno –
rekreacyjny

Remont budowli,
pogłębienie

500
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Wymagane
inwestycje

Szacunkowe
koszty
wykonania
[tys. PLN]

2 500

Przeznaczenie

Pow. zalewu
[ha]

Objętość
użyteczna
[tys. m3]

Ciek zasilający

Nazwa obiektu
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Wymagane
inwestycje

Szacunkowe
koszty
wykonania
[tys. PLN]

czaszy zbiornika,
infrastruktura
rekreacji
2.2.6. Programy ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej

„Program ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej ze względu na przekroczenia pyłu
PM2,5”, „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego. Część B strefa
świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oraz Część C strefa
świętokrzyska ze względu na przekroczenia ozonu” to dokumenty przygotowane w celu
określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych
substancji w powietrzu dla stref, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy
substancji w powietrzu.
Realizacja Programów ochrony powietrza wymaga współpracy wielu stron oraz bieżącej
oceny postępów prac. W tym celu określone zostały zakresy kompetencji dla poszczególnych
organów administracji i instytucji, w tym na szczeblu gminnym.
Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów w ramach realizacji Programów ochrony
powietrza to:
1. Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych, w
szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji
działań ujętych w Programie w zakresie danej gminy, miasta.
2. Opracowanie i realizacja kompleksowych Programów ograniczenia niskiej emisji na
terenach ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym poprzez stworzenie
systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych.
3. Modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej.
4. Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany
kotłów w budynkach należących do osób fizycznych na terenach gmin i miast nie
objętych wymogiem realizacji Programu ograniczania niskiej emisji.
5. Prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu, poprzez regularne
utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich
warunkach pogodowych), szczególnie na obszarach przekroczeń oraz przy wyjazdach z
budów.
6. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania
odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.
7. Budowa sieci ścieżek rowerowych.
8. Nasadzanie odpowiednich gatunków drzew wzdłuż dróg, celem stworzenia pasów
zieleni ochronnej.
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9. Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).
10. Opracowanie kampanii promocyjno - edukacyjnej zachęcającej mieszkańców miasta
do zmiany systemu ogrzewania.
11. Uwzględnianie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony
powietrza, np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem
ekologicznie czystych pojazdów, wykorzystanie źródeł energetycznego spalania o
niskiej emisji, paliwa o niskiej emisji dla źródeł stałych i mobilnych, ograniczenie
pylenia podczas prac budowlanych.
12. Uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników
niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” PM2,5 oraz projektowanie linii
zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym
uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów
zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).
13. Działania prewencyjne na poziomie wydawania i opiniowania decyzji
administracyjnych, poprzez uwzględnianie ograniczenia emisji niezorganizowanej
pyłów (w tym również wynikających z transportu urobku).
14. Przedkładanie do właściwego starosty powiatu, do 28 lutego, sprawozdań z realizacji
działań ujętych w Programie.
2.3. Uwarunkowania wynikające z powiatowych dokumentów strategicznych
2.3.1 Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego

Za cel generalny strategii rozwoju powiatu koneckiego przyjęto „Zrównoważony i trwały
rozwój powiatu oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki dla poprawy standardów życia
mieszkańców”. Wśród celów warunkujących osiąganie celu generalnego znalazły się m.in.:
 Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych
 Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji.
W ramach celów warunkujących określono następujące cele strategiczne i operacyjne:
 Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych:
1. Wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców,
2. Rozwój alternatywnych i ekologicznych źródeł energii.
3. Modernizacja składowisk śmieci oraz segregacja i utylizacja odpadów.
4. Rozwój systemów oczyszczania ścieków dla zabezpieczenia czystych wód
powierzchniowych i podziemnych;
5. Racjonalizacja gospodarki zasobami wodnymi;
6. Rozszerzenie zakresu prawnej ochrony terenów cennych przyrodniczo,
7. Wzrost powierzchni terenów zielonych, w tym zalesianie nieużytków i
najsłabszych gleb
8. Rozszerzenie sieci systemów małej retencji;
 Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Poprawa połączeń komunikacyjnych z gminami poprzez odnowę i modernizację
istniejącej sieci dróg powiatowych, zgodnie z planami modernizacji dróg
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2. Kształtowanie harmonijnego systemu komunikacyjnego dla ruchu towarowego,
pasażerskiego, pieszego i turystycznego
3. Budowa obwodnic i sygnalizacji świetlnej dla miasta Końskie i Stąporków,.
4. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
5. Budowa systemu sieci zaopatrzenia w gaz;
6. Usprawnianie i uzupełnianie brakujących elementów w systemie wodociągowokanalizacyjnym;.
7. Innowacyjność i usprawnianie gospodarki odpadami;.
8. Modernizacja systemów zaopatrzenia elektroenergetycznego.
2.3.2 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Koneckiego na lata 2004-2013

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Koneckiego na lata 2004-2013 jest dokumentem
planistycznym opracowanym przez samorząd powiatu koneckiego we współpracy z
samorządami gmin powiatu koneckiego. Plan pokazuje zamierzenia inwestycyjne jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków
wyznaniowych mających siedzibę na terenie powiatu koneckiego w zakresie projektów
planowanych do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na lata 2004-2006 – Działanie 3.1 Obszary wiejskie oraz Działanie 3.2 Obszary
podlegające restrukturyzacji. Na kolejny okres programowania, tj. lata 2007-2013 Plan
ogranicza się do wskazania problemów, które powinny być przedmiotem szczególnej troski
poszczególnych samorządów.
Celem głównym Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Koneckiego jest podniesienie
konkurencyjności powiatu koneckiego poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Na cel
główny składają się następujące cele szczegółowe:
 podniesienie poziomu dostępności do usług komunalnych,
 przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych dla inwestora „strategicznego”,
 poprawa stanu środowiska naturalnego,
 poprawa infrastruktury turystycznej w powiecie koneckim,
 modernizacja układu drogowego powiatu koneckiego.
2.3.3 Program ochrony środowiska dla powiatu koneckiego na lata 20082015

W Programie sformułowano następujące priorytety ekologiczne dla powiatu koneckiego:
Ochrona zasobów przyrody (przyroda, lasy, gleby, zasoby surowców mineralnych):
 współudział przy wdrażaniu sieci NATURA 2000;
 renaturalizacja ekosystemów poprzez wdrażanie planów ochrony dolin rzecznych,
łąk, lasów, zarośli, zbiorowisk murawowych;
 kontynuowanie zalesień;
 budowa infrastruktury turystycznej;
 popieranie produkcji żywności metodami ekologicznymi, głównie na terenach
objętych formami ochrony przyrody;
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 ochrona naturalnej rzeźby i wartości estetycznych krajobrazu;
 racjonalne korzystanie z surowców mineralnych;
 likwidacja nielegalnego wydobycia na potrzeby lokalne.
Edukacja ekologiczna:
 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich
elementów i uciążliwości środowiska;
 opracowanie powiatowego programu edukacji ekologicznej;
 włączenie środków masowego przekazu w proces edukacji ekologicznej.
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi:
 budowa gminnych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji sanitarnej;
 zakończenie wodociągowania terenu powiatu;
 modernizacja i usprawnienie urządzeń do uzdatniania wody;
 budowa nowych ujęć wody do zbiorowego zaopatrzenia;
 budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych ujętych w „Programie
małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”;
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest możliwe
podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków;
 uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, rozbudowę i
modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających;
 odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania
skutkom suszy i powodzi.
Ochrona powietrza atmosferycznego:
 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza z zakładów energetycznego
spalania paliw poprzez modernizacje istniejących technologii i wprowadzanie
nowych, nowoczesnych urządzeń;
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie pozyskiwanie
energii z biomasy;
 wykonywanie termomodernizacji budynków, szczególnie w obiektach użyteczności
publicznej;
 modernizacja lokalnych kotłowni na bardziej ekologiczne i ekonomiczne.
Oddziaływanie hałasu:
 ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu
gwarantowanego prawem.
Poważne awarie:
 działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w przedsiębiorstwach oraz
w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych;
 szybkie usuwanie skutków poważnych awarii.

2.4. Uwarunkowania wynikające z gminnych dokumentów strategicznych
2.4.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie
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W Strategii jako misję gminy przyjęto „Maksymalne wykorzystanie szans wynikających z
położenia geograficznego, zmian administracyjnych, istniejącego potencjału społecznogospodarczego i kulturalnego oraz zasobów naturalnych w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Końskie”. Misja będzie realizowana w ramach 5
celów bezpośrednich:
 Rozwój Gospodarczy
 Rozwój Turystyki i Wypoczynku
 Rozwój Regionalny i Przestrzenny
 Rozwój Wsi i Rolnictwa
 Rozwój Społeczny.
Cele bezpośrednie będą osiągane pod warunkiem realizacji celów pośrednich:
1. Rozwój infrastruktury technicznej:
 Poprawa stanu technicznego dróg oraz ich rozbudowa i modernizacja.
 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 Zapewnienie sprawności elektroenergetyki i gazownictwa w dostosowaniu do
potrzeb ludności i gospodarki.
2. Ochrona środowiska naturalnego:
 Ochrona wód.
 Ochrona gleby.
 Ochrona powietrza.
2.4.2. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2005-2013

W Planie określone cele strategiczne dla rozwoju gminy:
 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
 Przeciwdziałanie bezrobociu i zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu
życia.
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
 Wykorzystanie atutów położenia i walorów turystycznych.
Zadania objęte interwencją w ramach Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2005 -2013
realizowane są (w dużej części zadania zostały już zrealizowane na dzień opracowania
Programu) w siedmiu podstawowych działach budżetowych, w tym m.in.:
Dział – Rolnictwo i łowiectwo
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Małachów
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Baczyna, Paruchy
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Przybyszowy
Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Niebo i Piekło
Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Sworzyce – Kolonia – Poraj
Zadanie 6. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Bedlno – Karczunek
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Dział – Transport i łączność
Zadanie 1. Budowa ul. Kieleckiej
Zadanie 2. Przebudowa ul. Południowej z budową ścieżki rowerowej
Zadanie 3. Budowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Akacjowej wraz z odwodnieniem
i oświetleniem.
Zadanie 4. Wymiana nawierzchni ulic Piłsudskiego i Warszawskiej
Zadanie 5. Budowa przedłużenia ulicy Hubala
Zadanie 6. Budowa ulicy Wąskiej w Dyszowie
Zadanie 7. Wykonanie odwodnienia terenu u zbiegu ulic Partyzantów, Piaskowej
i Brzozowej w Nieświniu
Zadanie 8. Przedłużenie ulicy Zielonej
Zadanie 9. Budowa połączenia ulicy Polnej z ulicą Mickiewicza
Zadanie 10. Budowa nawierzchni ulic „Stary Młyn”
Zadanie 11. Budowa połączenia drogi krajowej Nr 42 z drogą wojewódzką Nr 749 (od ul.
Fabrycznej pod torem kolejowym do ul. Armii Krajowej)
Zadanie 12. Budowa nawierzchni ul. Folwarcznej i Kościeliskiej
Zadanie 13. Budowa ulicy Robotniczej
Zadanie 14. Budowa nawierzchni ulicy Cichej
Zadanie 15. Przebudowa nawierzchni ulicy Magazynowej
Zadanie 16. Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Zadanie 17. Budowa nawierzchni ulicy Nastawnej
Zadanie 18. Budowa nawierzchni ulicy Nowej
Zadanie 19. Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej
Zadanie 20. Budowa nawierzchni ulicy Źródlanej
Zadanie 21. Budowa przystanków autobusowych
Zadanie 22. Budowa ścieżki rowerowej Końskie – Wąsosz – Sielpia
Zadanie 23. Budowa dróg Koczwara, Piła, Pomyków
Zadanie 24. Budowa dróg w Modliszewicach
Zadanie 25. Budowa dróg w Kazanowie
Zadanie 26. Budowa dróg w Sierosławicach
Zadanie 27. Budowa ulic w Rogowie
Zadanie 28. Budowa ulic w Nieświniu
Zadanie 29. Budowa ulicy Polnej w Proćwiniu
Zadanie 30. Budowa ulic: Krzywej i Wschodniej w Końskich
Zadanie 31. Modernizacja drogi Młynek Nieświński – Stara Kuźnica
Zadanie 32. Wymiana nawierzchni ul. Gimnazjalnej w Końskich (od Szpitala do ul.
Zachodniej)
Zadanie 33. Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic 16 –go
Stycznia i Zamkowej w Końskich
Zadanie 34. Budowa drogi Wąsosz – Zarowie oraz w m. Małachów
Zadanie 35. Budowa drogi Kornica – Proćwiń
Zadanie 36. Budowa drogi Modliszewice – Proćwiń.
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Dział – Gospodarka mieszkaniowa
Zadanie 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46
Dział - Oświata i wychowanie
Zadanie 2. Termomodernizacja budynków: SP Nr 1, SP Nr 2 w Końskich oraz SP
w Dziebałtowie
Zadanie 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4
Zadanie 4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Końskich
Zadanie 5. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich na
ulicy Partyzantów
Zadanie 9. Termomodernizacja Szkoły w Kazanowie
Dział – Pomoc społeczna
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku MOPS w Końskich
Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zadanie 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy oraz monitoring i uszczelnienie
istniejących sieci
Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków i przyłączami
we wsi Kornica
Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Końskich.
Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi we wsi
Wincentów
Zadanie 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sielpia Wieś
Zadanie 6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modliszewice
Zadanie 7. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Górny Młyn, Czerwony Most, Piła,
Pomyków, Koczwara
Zadanie 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości „Stary Młyn”
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja w Końskich
Zadanie 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziebałtów, Sokołów,
Brody.
Zadanie 11. Budowa kanalizacji w Rogowie i Dyszowie
Zadanie 12. Budowa kanalizacji w Baryczy
Zadanie 13. Budowa kanalizacji w Sierosławicach
Zadanie 14. Budowa kanalizacji w Kazanowie
Zadanie 15. Budowa kanalizacji w Proćwiniu
Zadanie 16. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Bedlnie.
Zadanie 17. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Młynku Nieświńskim
Zadanie 18. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Nieświniu
Zadanie 19. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych o instalację sortowni
i kompostownię
Zadanie 20. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Zadanie 21. Wykonanie koncepcji ochrony dorzecza rzeki Czarnej
Zadanie 22. Wykonanie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w kotłowni
miejskiej.
Zadanie 23. Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie
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Zadanie 24. Rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego w Starym Młynie
Zadanie 25. Rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego w Sielpi
Zadanie 26. Odbudowa zbiornika wodnego w Szabelni
Zadanie 27. Zabezpieczeni składowiska odpadów poprzemysłowych bo byłym zakładzie
„Zamtal”
Dział - Kultura fizyczna i sport
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku hali na ulicy Stoińskiego w Końskich
Zadanie 2. Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytworzenia energii
cieplnej dla istniejącej kotłowni w Pływalni Miejskiej w Końskich.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, w wyniku czego może ulegać on
zmianom i uzupełnieniom w drodze stosownej uchwały Rady Miejskiej poprzez wpis nowych
zadań raz w roku kalendarzowym w okresie planowania budżetu gminy. Przesłankami do
zmian w Planie mogą być wnioski i postulaty, które mogą składać podmioty gospodarcze,
organizacje społeczne oraz mieszkańcy.
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3.

Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy
3.1. Podstawowe dane o gminie
3.1.1. Położenie i administracja gminy

Miasto i gmina Końskie położne są w północno-zachodniej części województwa
świętokrzyskiego, w powiecie koneckim na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niziny
Mazowieckiej, w obrębie Zagłębia Staropolskiego. Sąsiaduje z gminami: Stąporków,
Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w województwie świętokrzyskim oraz z
Przysuchą w województwie mazowieckim, Żarnowem i Białaczowem w województwie
łódzkim.

Rysunek 1 Położenie gminy Końskie w powiecie koneckim
Gmina Końskie jest gminą typu miejsko-wiejskiego. W skład gminy wchodzi 40 sołectw

oraz miasto Końskie. Powierzchnia gminy wynosi 264,79 km2, w tym miasto 32,33 km2.
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3.1.2. Sytuacja demograficzna

W gminie Końskie zameldowanych jest 36 988 osób (stan na dzień 31.12.2012 r.), w tym
w mieście 20 717 osób. Na pobyt czasowy zameldowanych jest w gminie 392 osób, w tym w
mieście 197, a na terenach wiejskich 195.
Tabela 3 Liczba mieszkańców gminy Końskie - stan na dzień 31.12.2012 r. (źródło: UMiG Końskie)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.

Sołectwo i miejscowość
wchodząca w skład sołectwa
Baczyna
Barycz
Bedlenko
Bedlno
Kopaniny
Brody
Dyszów
Gatniki
Gracuch
Górny Młyn
Izabelów
Jeżów
Koczwara
Kornica
Małachów
Młynek Nieświński
Czysta
Modliszewice
Nałęczów
Niebo
Piekło
Nieświń
Fidor
Nowy Dziebałtów
Nowy Kazanów
Nowy Sokołów
Paruchy
Piła
Szabelnia
Pomyków
Czerwony Most

Liczba mieszkańców
(zameldow. na pobyt
stały)
145
364
344
302
86
583
402
174
187
194
346
201
283
410
72
377
56
1371
153
86
3
1066
94
582
525
135
144
558
84
325
190
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Powierzchnia
[km2]
4,43
2,40
9,43
8,13
6,50
1,04
5,58
7,26
3,30
1,37
6,27
1,85
3,41
17,60
1,77
11,02
0,72
13,33
10,42
4,71
2,63
3,05
2,98
8,58
1,32
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Lp.

Sołectwo i miejscowość
wchodząca w skład sołectwa

26. Pomorzany
Gabrielnia
27. Proćwin
28. Przybyszowy
29. Rogów

Liczba mieszkańców
(zameldow. na pobyt
stały)
309
78
394
172
1386

30. Sielpia Wielka
31. Sierosławice
Nowe Sierosławice
32. Stadnicka Wola
33. Stara Kuźnica
Chełb
Drutarnia
34. Stary Dziebałtów
35. Stary Kazanów
36. Stary Sokołów
37. Sworzyce
Grabków
Poraj
38. Trzemoszna
Małachów I
Radomek
39. Wąsosz – razem
w tym:
Wąsosz Nowiny
Wąsosz Ostre Górki
Wąsosz Przymiarki
Wąsosz Stara Wieś
Wąsosz Zarowie
40. Wincentów
Razem sołectwa
Końskie Miasto
RAZEM Gmina

154
705
98
342
111
30
79
440
425
355
248
106
27
163
12
62
437
223
19
64
30
101
296
16 271
20 717
36 988

Powierzchnia
[km2]
5,33
1,80
5,70
4,38
7,85
5,12
1,08
14,98

4,52
4,75
6,27
6,53

9,07

13,84

2,15
232,46
32,33
264,79

Liczba kobiet nieznacznie przewyższa liczbę mężczyzn – kobiety stanowią 51,4 %
populacji gminy. Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia w
gminie wynosi 148 osób na km2. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 1 172 os./km2, na
terenach wiejskich – 70 os./km2. Przyrost naturalny w gminie jest ujemny i na 1000
mieszkańców wynosi -1,6 (stan na 31.12.2011 r. – Bank Danych Lokalnych, GUS).
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3.1.3. Powiązania komunikacyjne

Kolej
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 25 łącząca stację Łódź Kaliską ze stacją
Dębica.

Drogi
Sieć drogową gminy stanowią 1 droga o randze krajowej, 3 drogi wojewódzkie, drogi
powiatowe i gminne.
Tabela 4 Sieć drogowa na terenie gminy Końskie (Źródło: PRL Gminy Końskie na lata 2005-2013)

Drogi i ulice
Droga krajowa nr 42
Droga woj. nr 749
Droga woj. nr 728
Droga woj. nr 746
ulice
powiatowe
gminy
ulice powiatowe
miasta
ulice gminne na
terenie miasta
drogi gminne na
terenach wiejskich

km
16,173
10,388
14
12

Administrator - Zarządca Drogi
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Kielcach
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

85,318

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

18,913

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

22,321

UMiG Końskie

81,620

UMiG Końskie

Przez teren gminy Końskie przebiega droga krajowa nr 42 relacji Kazanów – Końskie –
Stąporków – Bliżyn – Skarżysko Kamienna - Rudnik. Przez teren gminy droga przebiega przez
następujące miejscowości: Piła – Pomyków – Czerwony Most – Końskie ul. Partyzantów – ul.
Zamkowa – ul 16-go Stycznia – ul. Krakowska – ul. Spacerowa – Nowy Kazanów- Przedbórz.
Odcinek drogi biegnący przez gminę ma 16,173 km długości, z czego na terenie miasta 3,706
km, na terenie gminy – 12,467 km. Stan drogi jest dobry.
Przez gminę przebiegają 3 drogi wojewódzkie o numerach:

Nr 749 relacji Końskie – Przysucha; przebieg przez teren gminy: Nieświń – Młynek
Nieświński – Rogów – ul. Staromłyńska – ul. Fabryczna – ul. I-go Maja- ul. Iwo Odrowąża
– ul. Zamkowa do skrzyżowania z 16 –go Stycznia;

Nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto Nad Pilicą - Końskie – Łopuszno – Jędrzejów; przez
teren gminy przebiegają 2 odcinki: Sielpia – Gatniki – Wincentów- Brody- ul. Kielecka
oraz Barycz – Dyszów- ul. Warszawska – ul. Starowarszawska – ul. Targowa – ul.
Piłsudskiego;

Nr 746 relacji Żarnów – Końskie; przebieg przez teren gminy: Grabków – Kopaniny –
Pomorzany – Modliszewice – ul. Piotrkowska – ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z
Warszawską.
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Tabela 5 Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Końskie (źródło: UMiG Końskie)

Nazwa ulicy
Armii Krajowej
Browarna
Gimnazjalna
Górna
Maj. Hubala
Jasna
Krzywa
Lipowa
Młyńska
Odludna
Polna
Południowa
Sportowa
Spółdzielcza
Staszica
Kpt. Stoińskiego
Strażacka
Towarowa
Wjazdowa
Zachodnia
Wschodnia
Piaskowa

Długość [mb]
660
1777
1485
830
710
310
523
594
534
309
961
2000
558
315
1050
259
287
628
615
1426
217
709

Tabela 6 Wykaz dróg powiatowych w gminie Końskie (źródło: UMiG Końskie)

Nr drogi
0416 T
0417 T
0416 T
0419 T
0420 T
0421 T
0422 T
0422 T
0423 T
0424 T
0425 T
0426 T
0427 T
0428 T
0434 T

Nazwa drogi
Sokołów - Jacentów
Wincentów – Dęba - Koliszowy
Koliszowy – Bedlno –Radomek
Głupiów- Przybyszowy - Zofiówka
Garbków- Sworzyce -Radomek
Końskie – Bedlno -Wierzchowiska
Kazanów- Dziebałtów
Modliszewice –Kazanów
Kornica – Proćwiń –Modliszewice
Proćwiń – Gracuch –Jeżów
Końskie- Nałęczów
Rogów – Dyszów
Młynek- Stara Kuźnica- Furmanów
Józefów – Baczyna – Paruchy
Czarniecka Góra- -Smarków- Paruchy
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Długość km
3,203
5,303
7,773
3,791
3,551
10,765
5,101
2,683
4,356
4,923
4,356
3,634
7,200
3,783
1,049
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Nr drogi
0455 T
0456 T
0457 T

Nazwa drogi
Końskie – Wąsosz –Czarna
Końskie –Niebo-Piekło-Sielpia
Piekło-Miedzierza

Długość km
6,223
8,461
1,500

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych (źródło: UMiG Końskie)

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

tereny wiejskie
Barycz - Kornica
od drogi woj. nr 728 do końca wsi
Barycz – stacja paliw
od wsi Barycz do granicy gminy
Bedlno – Karczonek
od drogi powiatowej Bedlno – górki
Wierzchowskie do końca zabudowy (droga
ślepa)
Brody stare – Brody
od drogi powiatowej Kazanów – Dziebałtów do
Nowe
drogi woj. nr 728
od drogi powiatowej Rogów – Dyszów do
Dyszów – ul. Klonowa
końca zabudowy
od drogi powiatowej Rogów – Dyszów do ul.
Dyszów – ul. Łąkowa
Odludnej
od drogi powiatowej Stary Kazanów –
Dziebałtów – Kazanów Dziebałtów do drogi powiatowej
w miejscowości Dziebałtów
od ul. Szkolnej w Nieświniu do drogi
Fidor – Stara Kuźnica
powiatowej Młynek – Stara Kuźnica
Gabrielnia przez wieś
od drogi woj. nr 746 przez wieś do lasu
Gatniki – przez wieś
od drogi woj. nr 728 przez wieś
Gatniki do drogi
od drogi gminnej Dziebałtów – Sielpia do drogi
Dziebałtów – Sielpia
woj. nr 728

1
2
3

001233T
001236T
-

4

001223T

5

-

6

-

7

001240 T

8

001217 T

9
10

-

11

001241 T

12

001229 T

Grabków – Bedlno

13

001244 T

Gracuch do drogi
Modliszewice –
Trzemoszna

14

001235 T

Izabelów – Końskie

15

001226 T

Kazanów – Brody Stare

16

-

17

-

Końskie – Stadnicka
Wola
Kornica ul.
Brzezińskiego

od drogi woj. nr 746 do drogi powiatowej
Bedlno – Kopaniny
od drogi powiatowej Proćwiń – Jeżów przez
wieś Gracuch – do drogi gminnej ModliszewiceTrzemoszna
od drogi gminnej Stadnicka Wola do drogi
powiatowej Końskie – Wąsosz
od drogi gminnej Kazanów – Dziebałtów do
drogi powiatowej Kazanów - Dziebałtów
od drogi powiatowej Końskie – Wąsosz do
Stadnickiej Woli
od ul. Strażackiej do końca zabudowy
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

18

-

Kornica ul. Jasna

19

-

Kornica ul. Strażacka

20

-

Małachów I przez wieś

21

001230 T

22

-

23

-

24

-

25

-

26

-

Nieświń – ul. Fabryczna

27

-

Nieświń – ul.
Partyzantów

28

-

Nieświń - ul. Strażacka

29
30

-

31

-

32

-

33

001227 T

34

001228 T

35

-

36

-

37

-

38

001221 T

Nieświń – ul. Szkolna
Nieświń – ul.22-Lipca.
Nowe Sierosławice – ul.
Leśna
Nowe Sierosławice – ul.
Szkolna
Nowy Dziebałtów –
Sielpia
Nowy Kazanów –
Pomorzany
Nowy Kazanów –
Zaborcze do drogi
krajowej nr 42
Nowy Kazanów przez
wieś
Nowy Sokołów przez
wieś
Piła – Szabelnia –
Pomyków

Modliszewice –
Trzemoszna
Modliszewice - ul.
Gasińskiego
Modliszewice – ul.
Polna
Modliszewice – ul.
Spokojna
Modliszewice – ul.
Zielona

Przebieg drogi
od drogi powiatowej Kornica – Proćwin do
końca zabudowy
od drogi powiatowej Kornica – Proćwin do
Baryczy
od drogi powiatowej Bedlno – Trzemoszna
przez wieś (droga ślepa)
od drogi powiatowej Kopaniny – Trzemoszna
do drogi powiatowej Proćwin – Modliszewice
od drogi woj. nr 746 do drogi powiatowej
Proćwin – Modliszewice
od drogi woj. nr 746 do ul. Zielonej
od drogi woj. nr 746 do drogi woj. 746
od drogi woj. nr 746 do drogi powiatowej
Końskie - Sierosławice
od drogi woj. nr 749 do skrzyżowania z ul.
Strażacką
od drogi woj. nr 749 do skrzyżowania z ul.
Piaskową i Brzozową
od drogi woj. nr 749 do skrzyżowania z ul.
Fabryczną
od drogi woj. nr 749 do kościoła
od drogi woj. nr 749 do końca zabudowy
od drogi krajowej nr 42 do drogi powiatowej
Modliszewice – Kazanów
od drogi powiatowej Modliszewice – Nowe
Sierosławice do końca zabudowy
od drogi powiatowej Wincentów – Dęba do
drogi woj. nr 728
od drogi powiatowej Sierosławice – Bedlno do
drogi krajowej nr 42
od drogi krajowej nr 42 do drogi powiatowej
Brody – Kazanów przez wieś Zaborcze
od drogi gminnej Pomorzany – Nowy Kazanów
do drogi krajowej nr 42
od drogi powiatowej Stary Sokołów – Nowy
Sokołów przez wieś (droga ślepa)
od drogi krajowej nr 42 w miejscowości Piła do
drogi krajowej nr 42 jw. miejscowości
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

39

001220 T

Pomyków – Górny Młyn

40

001218 T

Pomyków – Koczwara

41

001242 T

Przybyszowy –
Bedlenko

42

-

Radomek przez wieś

43

-

44

-

Rogów – ul.
Kozubskiego
Rogów - ul. Leśna

45

-

Rogów – ul. Odludna

46

-

Rogów - ul. Podmiejska

47

-

Rogów - ul. Środkowa

48
49

-

50

-

Rogów – ul. Wschodnia
Rogów – ul. Zachodnia
Rogów – droga na
działce nr 497

51

-

Rogów – droga na
działce nr 640

52

-

Sielpia - ul. Jarzębinowa

53

-

Sielpia - ul. Słoneczna

54

-

Sielpia - ul. Sosnowa

55

-

Sielpia - ul. Staszica

56

-

Sielpia - ul. Turystyczna

57

-

58

001225 T

59

001248 T

60

001247 T

Sielpia - ul. Wjazdowa
Sielpia – Zalew Wodny ul. Spacerowa
Stadnicka Wola –
południowa droga przez
wieś
Stadnicka Wola północna droga przez
wieś

Przebieg drogi
Pomyków
od drogi krajowej nr 42 do końca wsi (droga
ślepa)
od drogi krajowej nr 42 do końca wsi Koczwara
od drogi powiatowej Głupiów – Przybyszowy
do drogi powiatowej Końskie-Bedlenko –
Bedlno
od drogi powiatowej Bedlno-Trzemoszna –
Radomek przez wieś (droga ślepa)
od drogi woj. nr 749 do ul. Wschodniej
od drogi woj. nr 749 do lasu
od skrzyżowania z ul. Podmiejską i Mostową do
ul. Łąkowej
od drogi woj. nr 749 do granic miasta
od drogi woj. nr 749 do drogi powiatowej
Rogów - Dyszów
od ul. Granicznej do drogi woj. nr 749
od ul. Podmiejskiej do ul. Dolnej
od ul. Odludnej w kierunku ul. Zachodniej
(droga ślepa)
od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Podmiejską
na przedłużeniu ul. Zachodniej do granicy
miasta
od drogi gminnej Dziebałtów Nowy - Sielpia do
końca zabudowy w lesie
od drogi woj. nr 728 do końca zabudowy
od ul. Wjazdowej do ul. Spacerowej (droga
południowa)
od ul. Wjazdowej do ul. Spacerowej
od ul. Wjazdowej do ul. Spacerowej (droga
północna)
od drogi woj. nr 728 do rzeki Czarnej
od drogi woj. nr 728 do mola na zalewie
od drogi powiatowej Końskie- Niebo do drogi
gminnej Końskie - Stadnicka Wola (działka o nr
Ew. 54)
od drogi powiatowej Końskie- Niebo do drogi
gminnej Końskie - Stadnicka Wola (działka o nr
Ew. 77)
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

61

001234 T

Stara Kuźnica – Baczyna

62

-

Stary Dziebałtów – wieś
droga wschodnia

63

-

Stary Dziebałtów – wieś
droga zachodnia

64

001243 T

Sworzyce – Poraj

65

001231 T

Sworzyce – Sobień

66

001232 T

Sworzyce – Soczówki

67

-

Trzemoszna przez wieś

68

001237 T

69

001239 T

70

001222 T

71

-

Wąsosz – Zarowie

72

-

w Izabelowie

73

-

w Koczwarze

74

-

w Nowym Kazanowie

75

-

w Wąsoszy

76

-

Koczwara ul. Gruntowa

Wąsosz – Czarniecka
Góra
Wąsosz – Małachów –
Miedzierza
Wąsosz – Nowiny przez
wieś

Przebieg drogi
od drogi powiatowej Baczyna - Paruchy do
drogi powiatowej Młynek – Stara Kuźnica
od drogi powiatowej Dziebałtów Stary –
Kazanów w prawo do drogi powiatowej (strona
wschodnia)
od drogi powiatowej Dziebałtów Stary –
Kazanów w lewo do drogi powiatowej (strona
zachodnia)
od drogi powiatowej Grabków – Sworzyce do
końca wsi Poraj
od drogi powiatowej Sworzyce – Radomek do
granicy gminy
od drogi powiatowej Grabków – Sworzyce do
drogi woj. nr 746
od drogi powiatowej Bedlno – Trzemoszna do
drogi gminnej Trzemoszna - Modliszewice
od drogi gminnej Wąsosz – Małachów (w Starej
Wsi) do granicy gminy
od drogi powiatowej Końskie - Wąsosz do
granicy gminy
od drogi gminnej Wąsosz – Małachów do końca
wsi (droga ślepa)
od drogi przy lesie przez wieś Wąsosz –
Zarowie do drogi powiatowej Końskie- Wąsosz
od skrzyżowania z drogą gminną KońskieIzabelów do skrzyżowania z drogą powiatową
Końskie-Wąsosz
(działki nr 55, 30/2, 12/128) na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną ul. Gruntową w
Końskich do skrzyżowania z droga gminną
Pomyków-Koczwara
(działki nr 963, 967, 326/5894 – obręb 21
Modliszewice), na odcinku od skrzyżowania z
drogą gminna Brody Stare-Zaborcze przez
Pająki do skrzyżowania z droga krajową nr 42 w
Nowym Kazanowie
na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną
Wąsosz-Nowiny do skrzyżowania z drogą
powiatową Końskie
od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania
z drogą na działce nr 12/128 w Koczwarze
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Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Numer
drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

miasto Końskie
od ul. Wjazdowej (dr. powiatowej) do ul.
3-go Maja
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
(dr.
wojewódzkiej)
Adama Mickiewicza
od ul. PCK do ul. Komuny Paryskiej
Akacjowa
od ul. Jesionowej do Kościoła p.w. MBNP
Brzozowa
od ul. Polnej (dr. powiatowej) - ulica ślepa
Cicha
od ul. Browarnej (dr. powiatowej) - ulica ślepa
od ul. Spółdzielczej (dr. powiatowej) do ul.
Dolna
Wojska Polskiego
od ul. Browarnej (dr. powiatowej) do granicy
Folwarczna
miasta
od skrzyżowania z ul. Piaskową (dr. powiatową)
Gliniana
przez skrzyżowanie z ul. Żwirową do granicy z
działką nr 1836
(na długości działki nr 1549) na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną ul. Graniczną w
Graniczna
Rogowie do skrzyżowania z ulicą bez nazwy na
długości działki nr 1565
od ul. Staromłyńskiej (dr. wojewódzkiej) do
Graniczna
granicy miasta
(na długości działki nr 1360) od skrzyżowania z
Gruntowa
ul. Piaskową (dr. powiatową) do skrzyżowania z
ul. Żwirową
Grzybowa
od ul. Południowej (dr. powiatowej) do lasu
od ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej) do ul.
Henryka Sienkiewicza
Robotniczej
Hugo Kołłątaja
od ul. 3-go Maja do ul. Pułaskiego
od ul. Browarnej (dr. powiatowej) do drogi
Izabelowska
gminnej Końskie - Izabelów
Jagodowa
od ul. Klonowej - ulica ślepa
od ul. Spółdzielczej (dr. powiatowej) do ul.
Jana Kiepury
Lipowe j (dr. powiatowej)
Jana Piwnika
od ul. Robotniczej do ul. Południowej (dr.
„Ponurego”
powiatowej)
Jarzębinowa
od ul. Klonowej - ulica ślepa
od ul. Robotniczej do ul. Mjr Hubala (dr.
Jesionowa
powiatowej)
Jodłowa
od ul. Klonowej - ulica ślepa
od ul. Robotniczej do ul. Mjr Hubala (dr.
Kalinowa
powiatowej)
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

24

Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Kazimierza Pułaskiego

25

Kilińskiego

26

Klonowa

27

Kolejowa

28

Komuny Paryskiej

29

Kościeliska

30

Ks. Jerzego Popiełuszki

31

Księdza Józefa Granata

od ul. Południowej (dr. powiatowej) do drogi
gminnej Końskie - Izabelów
od ul. Hugo Kołłątaja do ul. 3-go Maja
od ul. 1-go Maja (dr. wojewódzkiej) do ul.
Kiepury oraz od ul. Wojska Polskiego - ulica
ślepa
od ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej) do ul.
Południowej (dr. powiatowej)
wzdłuż torów od skrzyżowania z ul.
Warszawską (dr. woj. nr 728) do skrzyżowania z
ul. Fabryczną (dr. woj. nr 749)
od ul. Adama Mickiewicza do ul. St.
Żeromskiego
od ul. Źródlanej do torów - ulica ślepa
od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego (po północnej stronie)
od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dr.
wojewódzkiej) do ul. Zamkowej (dr.
wojewódzkiej)
od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego (po południowej stronie)
od ul. Olimpijskiej do ul. Różanej
od ul. Kieleckiej (dr. wojewódzkiej) do ul.
Południowej (dr. powiatowej)
od ul. Spółdzielczej (dr. powiatowej) do ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
od ul. Towarowej (dr. powiatowej) do ul.
Górnej (dr. powiatowej)
od ul. Wiśniowej- ulica ślepa
od ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej) - ulica ślepa
od ul. Warszawskiej (dr. wojewódzkiej) do ul.
Iwo Odrowąża (dr. wojewódzkiej)
od ul. Odlewniczej do ul. Warszawskiej (dr.
wojewódzkiej)
od ul. Iwo Odrowąża (dr. wojewódzkiej) - ulica
ślepa
od ul. PCK do ul. Komuny Paryskiej
od ul. Henryka Sienkiewicza - ulica ślepa
od ul. Młyńskiej do ul. Odludnej (dr.
powiatowej)
od ul. Gruntowej do granicy miasta
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23

33

Ks. Kazimierz
Sykulskiego
Kwiatowa

34

Leśna

35

Łazienna

36

Magazynowa

37
38

Malinowa
Marii Konopnickiej
Marszałka Józefa
Piłsudskiego

32

39
40

Mechaniczna

41

Mieszka I

42
43

Mikołaja Kopernika
Mikołaja Reja

44

Mostowa

45

Nadstawna
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

46
47

Niepodległości
Nowa

48

Odludna

49

Olimpijska

50

Piaskowa

51

Piłkarska

52

Plac Jana Pawła II

53

Plac Kościuszki

54

Pocztowa

55

Polskiego Czerwonego
Krzyża

56

Robotnicza

57

Romualda Traugutta

58
59
60
61
62
63
64

Różana
Słoneczna
Sosnowa
Sowia
Spokojna
Startowa
Stefana Żeromskiego

65

Strażacka

66

bez nazwy

od parkingów do ul. 3-go Maja
od ul. Źródlanej - ulica ślepa
od ul. Odludnej (dr. powiatowej) do ul.
Staromłyńskiej (dr. powiatowej) – odcinek
północny
od ul. Robotniczej do ul. Południowej (dr.
powiatowej)
od skrzyżowania ul. Żwirowej i ul. Piaskowej
(dr. powiatowa) do granicy z działką nr 1770
od ul. Żużlowej - ulica ślepa
od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Ks.
Kazimierza Sykulskiego
od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dr.
wojewódzkiej) do ul. Strażackiej (dr.
powiatowej) i od ul. Strażackiej do ul. Księdza
Józefa Granata
od ul. 16-go Stycznia (dr. krajowej) do ul.
Księdza Józefa Granata
od ul. Polnej (dr. powiatowej) do ul. St.
Żeromskiego
od ul. Waldemara Szwieca „Robota” do ul.
Leśnej
od ul. 3-go Maja do ul. Wjazdowej (dr.
powiatowej)
od ul. Olimpijskiej do ul. Wiśniowej
od ul. Browarnej (dr. powiatowej) - ulica ślepa
od ul. Klonowej - ulica ślepa
od ul. Wiśniowej - ulica ślepa
od ul. Miłej do ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej)
od ul. Żużlowej - ulica ślepa
od ul. PCK do ul. Komuny Paryskiej
od skrzyżowania z ul. Mjr Hubala (dr.
powiatowa) i ul. Plac Kościuszki do
skrzyżowania z ul. Kazanowską (dr. woj. nr 728)
od skrzyżowania z drogą powiatową – ul.
Piaskową do skrzyżowania z drogą gminną – ul.
Graniczną w Rogowie
od ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej) do ul.
Południowej (dr. powiatowej)
od ul. Wiśniowej - ulica ślepa

67
68

Waldemara Szwieca
„Robota”
Wilcza
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

69

Wioślarska

70

Wiśniowa

71

Wojska Polskiego

72

Wrzosowa

73

Zielona

74

Związku Walki Zbrojnej

75

Zwycięstwa

76

Źródlana

77

Żużlowa

78

Żwirowa

od ul. Żużlowej - ulica ślepa
od ul. Mjr Hubala (dr. powiatowej) do ul.
Południowej (dr. powiatowej)
od ul. Armii Krajowej (dr. powiatowej) do ul.
Warszawskiej (dr. wojewódzkiej)
od ul. Klonowej - ulica ślepa
od ul. Fabrycznej (dr. wojewódzkiej) do granicy
miasta
od ul. Robotniczej do ul. Zwycięstwa i od ul.
Zwycięstwa - ulica ślepa
od ul. Waldemara Szwieca „Robota” do ul. Jana
Piwnika „Ponurego”
od ul. Browarnej (dr. powiatowej) do torów ulica ślepa
od ul. Olimpijskiej do ul. Wiśniowej
Od skrzyżowania z ul. Gruntową przez
skrzyżowanie z ul. Glinianą do skrzyżowania z
ul. Piaskową (dr. powiatową)

3.1.4. Gospodarka

Według danych GUS, w 2011 r. w gminie Końskie zarejestrowanych było 3 448
podmiotów gospodarczych ujętych w systemie REGON, z czego w ramach działalności
związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem zarejestrowanych było 39 podmiotów,
w przemyśle i budownictwie – 940, w usługach – 2 469. W sektorze publicznym
zarejestrowanych było 98 podmiotów, w sektorze prywatnym 3 350 podmiotów
gospodarczych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie liczby podmiotów
gospodarczych wg sekcji PKD 2007.
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Tabela 8 Podmioty gospodarcze w gminie Końskie - stan na 31.12.2011 (źródło: Bank Danych
Lokalnych, GUS)

Sekcje PKD 2007
Wszystkie sekcje
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
Sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa;
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i
świadczące usługi na własne potrzeby

Liczba podmiotów
Tereny
Ogółem Miasto
wiejskie
3 448
2 430
1 018
39
10
29
494
322
172
1
1
0

10

8

2

435
1 206

251
861

184
345

129
108

85
79

44
29

40
88
82

35
72
74

5
16
8

189

162

27

64

45

19

30

17

13

98
191
44

67
163
33

31
28
11

200

145

55

Na terenie gminy dominuje przemysł metalowo-odlewniczy oraz ceramiczny. Na terenie
gminy funkcjonuje kilka zakładów przemysłowych i produkcyjnych, które mogą wykazywać
potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko.
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Tabela 9 Zakłady przemysłowe lub produkcyjne mogące mieć wpływ na jakość środowiska miasta i
gminy Końskie (źródło: UMiG Końskie)

Element środowiska, na który podmiot ma potencjalny
negatywny wpływ
Nazwa podmiotu i
lokalizacja
wody
wody
powietrze
gleby
hałas
podziemne powierzchniowe
Ceramika Końskie Sp. z o.o.
+
+
+
+
+
w Końskich
Ceramika Nowa Gala S.A.
+
+
+
+
+
w Końskich
Ceramika Kolor Sp. z o.o. w
+
+
+
+
+
Kopaninach
Alpol Gips Sp. z o.o. w
+
+
+
+
+
Fidorze – produkcja
materiałów budowlanych
Koneckie Zakłady
+
+
+
Odlewnicze S.A. w
Końskich
Odlewnia Żeliwa Lefek
+
+
+
Miller-Banasik Sp z o.o. w
Końskich
Odlewnia Żeliwa FANSULD
+
+
+
Sp.j. w Końskich
Warsztat Odlewniczy
+
+
+
Ludwikowski w Końskich
Odlewnia Żeliwa AGA w
+
+
+
Końskich
Kowent S.A. w Końskich +
+
+
+
produkcja urządzeń
odpylających, filtrujących i
wentylujących
PPHU PIOMAR w Końskich
+
+
+
+
- producent części
zamiennych do maszyn
rolniczych
3.1.5. Rolnictwo

Na terenie miasta i gminy Końskie rolnictwo nie odgrywa większego znaczenia z uwagi
na bardzo słabe gleby i duże rozdrobnienie gospodarstw. Najlepsze warunki glebowe dla
rozwoju rolnictwa i hodowli występują w zachodniej części gminy. Część wschodnia,
południowa i północna charakteryzuje się dużą lesistością, słabymi glebami i małą ilością
użytków rolnych. Na tych terenach, w poszczególnych sołectwach funkcjonują pojedyncze
gospodarstwa prowadzące produkcję towarową, głównie produkcję mleka. W produkcji
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roślinnej przeważają zboża i ziemniaki, które stanowią blisko 83 % w strukturze zasiewów
(2010 r., GUS). Warzywa uprawiane są głównie na własne potrzeby. Wysoki udział użytków
zielonych w ogólnej powierzchni użytków rolnych warunkuje dalszy rozwój hodowli bydła.
Na terenie miasta i gminy działają: spółdzielnia mleczarska, zakłady masarsko-wędliniarskie,
zakłady piekarnicze.
Ogólna powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy w 2010 roku wynosiła 7 662,57
ha, co stanowiło 30,6 % ogólnej powierzchni gminy (GUS, 2010). Użytki rolne zajmowały
5 727,06 ha, z czego pod zasiewami znajdowało się 1 719,49 ha, łąki zajmowały 1 455,66 ha,
pastwiska 162,71 ha, sady – 30,30 ha. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosiła
1 287,2 ha.
3.2. Warunki środowiska geograficznego

Według regionalizacji J. Kondrackiego miasto i gmina Końskie położona jest w
prowincji Wyżyn Polskich (34), w podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342) oraz na
pograniczu dwóch makroregionów – Wyżyny Kieleckiej (342.3) i Wyżyny Przedborskiej
(342.1). Wyżynę Kielecką reprezentuje mezoregion Garbu Gielniowskiego (342.32) i
Płaskowyżu Suchedniowskiego (342.31), zaś Wyżynę Przedborską – mezoregion Wzgórz
Opoczyńskich (342.12).
Najwyższe wzniesienie na obszarze gminy znajduje się na wschód od Końskich (314 m
n.p.m.), na Garbie Gielniowskim. Teren opada w kierunku NW badanej gminy. Natomiast
najniżej położony jest obszar zalewowy rzeki Węglanki w odcinku ujściowym do jej
prawobrzeżnych, zmeliorowanych cieków (200,9 m n.p.m.). Stąd wysokość względna gminy
Końskie maksymalnie osiąga 114,9 m.
3.3. Budowa geologiczna

Miasto i gmina Końskie położone są w północno-zachodniej części permomezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Formacje skalne wchodzące w skład tej
struktury noszą ślady fałdowań oraz ruchów wypiętrzających fazy młodokimeryjskiej i
laramijskiej. Na obszarze gminy Końskie osady mezozoiku są reprezentowane przez
kompleksy skał jurajskich zaliczane do jury dolnej. Wymienione utwory budują szereg
płytkich i łagodnych antyklin porozdzielanych synklinami. Przez środek opisywanej gminy na
linii WNW-ESE biegnie oś niecki Opoczna, zwanej również w południowej części niecką
Końskich.
W północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich występują dość powszechnie w
utworach dolnej jury pokłady osadowych rud żelaza. Dzięki prowadzonym przez kilka
wieków pracom poszukiwawczym i wydobywczym poznano dość dokładnie tektonikę i
litologię tych skał. Na omawianym obszarze osady jurajskie osiągają miąższość do 1000 m.
Prawie cały ich profil obejmują utwory piaszczysto – mułowcowo – ilaste. Objawy
mineralizacji związkami żelaza pojawiają się w całym profilu jury, ale tylko seria zarzecka (o
przeciętnej miąższości 70 m), posiada dużą koncentrację rudy. W obrębie tej serii zostały
wydzielone trzy pokłady rudne, rozdzielone warstwą piaskowców o miąższości 20 - 35 m.
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Każdy pokład składa się z kilku lub kilkunastu warstewek rudnych tzw. płaskurów (o
przeciętnej grubości około kilku centymetrów). O ile poziom rudny stanowi jednostkę
bardzo stałą, dającą się prześledzić na dużym odcinku, to poszczególne płaskury są
poszarpane, rozmyte i nieciągłe. Jurajskie rudy żelaza są wykształcone w postaci syderytów,
znacznie rzadziej sferosyderytów. Opisywane złoża syderytów powstały w środowisku
płytkowodnym, w wyniku sedymentacji chemicznej i diagenezy. Źródłem żelaza dla rud były
prawdopodobnie bagna nadbrzeżne.
W okresie czwartorzędu obszar gminy został objęty kilkoma zlodowaceniami. Ich śladem
są osady w postaci piasków, żwirów, iłów, mułków oraz glin polodowcowych. Miąższość tych
utworów jest bardzo zmienna, maksymalnie osiąga 100 m grubości.
3.4. Zasoby kopalin

Zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” (stan na dzień 31 XII
2011 r.) na terenie gminy występują złoża sklasyfikowane jako:
- surowce ilaste używane do produkcji farb mineralnych – są to proszkowe i ziemiste
odmiany tlenkowych i wodorotlenkowych minerałów żelaza, zawierające domieszkę
minerałów ilastych;
- piaskowce - ujęte w bilansie jako kamienie łamane i bloczne (bądź drogowe i
budowlane);
- piaski i żwiry – kruszywa naturalne.
Obecnie eksploatowane są: złoże piasków Bedlenko (PUH RAPID Rafał Pilarski) oraz złoże
Nieświń I.
Do 23 sierpnia 2007 r. na złożu „Nieświń” działał zakład wydobywczy - piaskownia,
należący do Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (KKSM). Wyrobisko kopalni w
Nieświniu jest systematycznie poddawane rekultywacji w kierunku leśnym. Ścisły nadzór
prac rekultywacyjnych prowadzi Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Baryczy.
Tabela 10 Złoża kopalin na obszarze gminy Końskie (źródło: Bilans zasobów kopalin i wód
podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r., PIG, Warszawa 2012)

Nazwa złoża

Rodzaj kopaliny

Baczyna

surowce ilaste do
produkcji farb
mineralnych

Rogów

piaskowiec

Barycz

piaski i żwiry

Stan zagospodarowania
złoża
złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
złoże, z którego
wydobycie zostało
zaniechane
złoże o zasobach
rozpoznanych wstępnie
50

Zasoby geologiczne
bilansowe
[tys. Mg]
578

204
10 253
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Nazwa złoża

Rodzaj kopaliny

Bedlenko

Dziebałtów

Dziebałtów I
Nieświń-Zbiornik
Nieświń I
Nieświń II
Proćwin
Przybyszowy

Stan zagospodarowania
złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe
[tys. Mg]

złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
złoże, z którego
wydobycie zostało
zaniechane
złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
złoże o zasobach
rozpoznanych wstępnie
złoże eksploatowane
złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
złoże o zasobach
rozpoznanych wstępnie
złoże, z którego
wydobycie zostało
zaniechane

493

320

1 743
10 382
18
789
7 286
1 077

3.5. Warunki glebowe

Na terenie gminy przeważają gleby słabe i bardzo słabe. Dominują gleby
pseudobielicowe, rzadziej brunatne wyługowane i czarne ziemie, a także gleby piaskowe
różnej genezy. Ze względu na niski wskaźnik przydatności rolniczej kwalifikują się one do
kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. Kompleksy dobre i bardzo dobre występują
rzadko. Dominuje uprawa zbóż typu: żyto, owies oraz ziemniaków, łubinu i seradeli
Obszar gminy Końskie według rejonizacji rolniczo- glebowej (IUNG 1983, 1998) położony
jest w regionie Konecko – Łopuszańskim, który charakteryzuje się wysokim stopniem
lesistości i mało korzystnymi dla rozwoju rolnictwa warunkami przyrodniczymi.
Pod względem genetycznym wydzielone zostały następujące typy i podtypy gleb
występujące na terenie gminy:
- gleby brunatne wyługowane (Bw) i brunatne kwaśne (Bk) - występują w północnowschodniej części gminy;
- gleby brunatne (B) - na terenie gminy zajmują niewielkie powierzchnie;
- brunatne deluwialne (Bd) - występują powszechnie w środkowej i północno-wschodniej
części gminy oraz na zachód od Końskich;
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- gleby bielice i pseudobielice - gleby płowe (A) - ze względu na minimalny areał nie
odgrywają większego znaczenia na terenie badanej gminy; w niewielkiej części znajdują się
pod lasami, tworząc siedliska mezotroficznych borów mieszanych, lasów mieszanych
(BMśw, LMśw);
- czarne ziemie (D) - na terenie gminy zajmują nieznaczną powierzchnię oraz użytkowane
są zarówno jako orne (Dw), jak i użytki zielone (Dg);
- mady (F) - powstały w dolinach rzek (Czarnej Koneckiej, Wąglanki, Żywiczki, Czystej,
Młynkowskiej Rzeki); na terenie gminy w ograniczonym zakresie są uprawiane jako grunty
orne, bądź częściej jako użytki zielone; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc
siedliska mezotroficznych lasów łęgowych (Lł);
- gleby murszowate (M) - najczęściej powstają w wyniku procesów murszenia
zachodzących w odwodnionych glebach gruntowo-glejowych; są to gleby ubogie w materię
organiczną i składniki pokarmowe, nadmiernie wilgotne, zimne, kwaśne, dość trudne w
uprawie; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska mezotroficznych
lasów mieszanych bagiennych (LMb), olsów (Ol), sporadycznie łegów (Lł);
- gleby torfowo-murszowe (Etm) - na terenie gminy użytkowane są sporadycznie jako
łąki; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska mezotroficznych lasów
mieszanych bagiennych (LMb) i olsów (Ol);
- gleby torfowe (Tn) - na obszarze gminy występują sporadycznie, najczęściej w postaci
niewielkich płatów; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska
mezotroficznych lasów mieszanych bagiennych (LMb) i olsów (Ol).
Według informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (z dn.
19.12.2012 r.) przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi (zgodnie z materiałami
przekazanymi w listopadzie 2008 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego) na terenie miasta i
gminy Końskie występuje:
- na działce nr 736 w miejscowości Gracuch,
- na terenie firmy Skup, Przerób, Handel Złomem, Dyszów w Końskich.
Zgodnie z informacją przesłaną w lipcu 2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Końskich
do RDOŚ w Kielcach, gleba i ziemia zanieczyszczona jest na terenie firmy Zamtal w Końskkich
oraz na terenie Bazy Paliw nr 17 w Baryczy, a teren stacji paliw w Końskich przy ul.
Towarowej został już najprawdopodobniej zrekultywowany. Ponadto we wrześniu 2012 r.
Starostwo Powiatowe w Końskich wszczęło postępowanie w sprawie zanieczyszczenia
nieruchomości położonej w Młynku Nieświńskim przy ul. Świętokrzyskiej 15.
Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki ostatnich badań jakości gleb przeprowadzonych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w 2006 r. Wyniki nie
wskazywały na przekroczenia standardów jakości ziemi i gleby.
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Tabela 11 Wyniki badań jakości gleby i ziemi przeprowadzone przez WIOŚ Kielce w 2006 r. na terenie
gminy Końskie (źródło: WIOŚ Kielce)

Miejsce poboru próby
Kornica
Młynek Nieświński
Koczwara
Szabelnia
Izabelów
Kazanów
Modliszewice
Proćwin
Bawaria
Końskie – ul Warszawska

Oznaczenia [mg/kg suchej masy]
pH w KCL
Cu
Ni
Zn
Pb
Cr
4,1
2,1
1,4
14,1 8,7
2,4
5,0
0,9
1,1
11,9 4,2
1,6
5,3
4,4
3,8
41,5 11,5 4,2
6,72
4,0
8,6
13,7 3,2
5,0
5,36
2,8
4,3
23,5 12,4 3,8
4,7
2,7
1,1
22,9 12,8 2,0
6,0
6,3
7,4
56,0 13,0 10,4
5,2
1,6
1,2
12,8 7,9
2,2
7,0
6,1
3,6
53,3 12,2 5,4
7,1
12,8
6,5
62,1 16,3 14,4

Cd
0,02
0,1
0,2
0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
0,1
0,2

3.6. Użytkowanie gruntów

W strukturze użytkowania gruntów gminy przeważają grunty leśne, które stanowią 51 %
wszystkich gruntów. Według danych GUS ogólna powierzchnia gruntów rolnych na terenie
gminy w 2010 roku wynosiła 7 662,57 ha, co stanowiło 30,6 % ogólnej powierzchni gminy
(GUS, 2010). Użytki rolne zajmowały 5 727,06 ha, łąki zajmowały 1 455,66 ha, pastwiska
162,71 ha, sady – 30,30 ha.
Tabela 12 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Końskie – stan na dzień 01.01.2013 r.
(źródło: UMiG Końskie)

Rodzaj użytkowania
Tereny zabudowane, w tym:
mieszkaniowe
przemysłowe
inne
Lasy, w tym:
państwowe
prywatne
komunalne
Użytki rolne, w tym:
grunty orne
sady
łąki
pastwiska
niużytki
wody

Powierzchnia [ha]
miasto

gmina

174
140
139

173
76
5

0
163
16

8 910
3 117
21

426
10
182
70
8
12

5 894
49
215
696
215
210
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3.7. Warunki klimatyczne

Według podziału Polski na regiony klimatyczne według W. Wiszniewskiego i W.
Chełchowskiego (1987) gmina Końskie położona jest w pasie klimatu wyżyn
środkowopolskich w dzielnicy klimatyczno-rolniczej: Łódzko - Wieluńskiej. Charakteryzuje
się on nieco łagodniejszymi warunkami klimatycznymi od klimatu starych gór. Klimat gminy
charakteryzuje się następującymi cechami:
średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - lipca - + 17,5 C,
średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca - stycznia - -3,5 C,
średnia temperatura roczna - +7,0 C,
średnia ilość dni w roku z temperaturą poniżej 0 C – 120,
średnia ilość dni pochmurnych – 100-120,
średnia ilość dni pogodnych – 60-50,
średnia roczna ilość dni z burzą – 15,
średnia roczna ilość dnia z mgłą – 52-36,
średnia roczna ilość dni bez przymrozków – 130-150.
Na badanym obszarze pierwsze przymrozki pojawiają się ok. 27 października a ostatnie
ok. 20 kwietnia. Pokrywa śnieżna zaczyna się tworzyć ok. 5 grudnia a zanika ok. 15 marca,
tak więc długość jej zalegania wynosi ok. 106 dni.
Obszar gminy otrzymuje średnio 660 mm opadu atmosferycznego w ciągu roku, przy
czym maksimum opadowe przypada na miesiąc lipiec, rzadziej na czerwiec, a minimum na
miesiąc styczeń, bądź luty. Należy dodać, iż wielkość opadów uzależniona jest od wysokości
oraz rzeźby i ekspozycji terenu. Większe opady otrzymują północno-zachodnie, zachodnie i
południowo-zachodnie stoki wyższych wzniesień. Średnia wilgotność względna powietrza
wynosi 80 %. Okres wegetacyjny trwa 222 dni – rozpoczyna się ok. 26 marca, a kończy się
ok. 31 października. Rozkład i kierunki wiatrów na obszarze gminy w ciągu roku
modelowane są ogólną cyrkulacją powietrza atmosferycznego, a także ukształtowaniem
terenu. Wykazują one wyraźnie przewagę wiatrów zachodnich (20%), znaczny jest udział
wiatrów północno-zachodnich (16%) i południowo-zachodnich (9,5%). Ilość dni z ciszą
notowana jest na poziomie w 25 % w skali roku.
3.8. Zasoby wodne
3.8.1. Wody podziemne

Obszar miasta i gminy Końskie z uwagi na zróżnicowanie budowy geologicznej, ma
również zróżnicowane warunki gromadzenia się i wielkość zasobów wód podziemnych.
Obok obszarów zasobnych w wodę pitną występują także obszary bez użytkowego piętra
wodonośnego.
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Obszar gminy Końskie posiada poziomy wodonośne: jury dolnej i czwartorzędu, które
ściśle wiążą się z budowy geologiczną, tektoniką starszego podłoża oraz orografią badanego
terenu.
Występowanie jurajskiego poziomu wodonośnego związane jest z osadami piaskowców
serii liasowej (piaskowce przewarstwione mułowcami i iłami). Wody pstrego piaskowca
mają charakter wód porowo-szczelinowy, co powoduje ich zmienną wydajność. Zwierciadło
tych wód występuje zwykle pod napięciem hydrostatycznym. Jakość wód poziomu
liasowego charakteryzuje się zwiększoną zawartością manganu i żelaza, natomiast pod
względem bakteriologicznym wody te nie budzą zastrzeżeń.
Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z utworami piaszczystymi dolin
rzecznych, (poziom wód ściśle związany ze stanem wód w rzece oraz wielkością opadów
atmosferycznych) lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w glinach zwałowych.
Głębokość ich zalegania wiąże się z budową geologiczną, wykształceniem litologicznym
osadów jak również ukształtowaniem terenu. Na obszarze położonym w pobliżu i w obrębie
głównych dolin rzecznych wody tego poziomu występują na głębokości od 0 do 5 m
p.p.t. Charakteryzują się przeważnie zwierciadłem swobodnym, częściowo związanym z
poziomem wód w rzece, który uzależniony jest od wielkości opadów atmosferycznych. Na
obszarach leżących poza obszarami dolinnymi zwierciadło wody występuje na głębokości od
5 do 10 m p.p.t. Związane jest ono na ogół z piaskami wodnolodowcowymi oraz z
piaszczysto – kamienisto – gliniastymi osadami deluwialnymi zalegającymi na zboczach
wychodni skał starszych. Często piaszczyste osady przykryte są warstwą nieprzepuszczalną i
wtedy zwierciadło wód występuje pod napięciem.
Wydajność poziomu czwartorzędowego uzależniona jest głównie od miąższości warstwy
wodonośnej i jej wykształcenia litologicznego a jakość jego wód jest zmienna. Wody
występujące w dolinach rzecznych i na obszarach przyległych do dolin są najczęściej silnie
zanieczyszczone pod względem chemicznym i bakteriologicznym. Wody występujące na
większych
głębokościach,
szczególnie
w
warstwach
izolowanych
osadami
nieprzepuszczalnymi pod względem chemicznym i bakterio-logicznym nie budzą zastrzeżeń.
Teren gminy Końskie położny jest w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP 411, który obejmuje środkową i południowo-wschodnią część gminy.
Zbiorniki związany jest z osadami jury dolnej i środkowej, posiada charakter zbiornika
szczelinowego, zasilany jest bezpośrednio wodami opadowymi.
Badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego
monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 155a ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, Państwowa Służba Hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. W uzasadnionych
przypadkach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje, w uzgodnieniu
z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie
elementów fizykochemicznych, a wyniki tych badań przekazuje za pośrednictwem
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Państwowej Służbie Hydrogeologicznej.
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Jakość wód podziemnych na terenie gminy Końskie była badana w 2010 roku w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Modliszewice. Wody podziemne zaliczono do
V klasy jakości wód, tj. wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. Prawdopodobnie zły stan jakości wód
związany jest zanieczyszczeniami migrującymi z terenu byłych Zakładów Metalurgicznych
„Zamtal” w Końskich, gdzie zlokalizowane jest składowisko odpadów przemysłowych.
Tabela 13 Wyniki pomiaru wód podziemnych w ppk Modliszewice w 2010 r. (źródło: WIOŚ Kielce)

Wskaźnik

Jedn.

Wynik

Wskaźnik

Jedn.

Wynik

PEW
pH
TEMP (pomiar
terenowy)
TLEN_ROZ (pomiar
terenowy)
PEW w 20°C (pomiar
lab.)
pH (pomiar lab.)
Ogólny węgiel
organiczny
Amonowy jon
Antymon
Arsen
Azotany
Azotyny
Beryl
Bor
Chlorki
Chrom
Cyjanki wolne
Cynk
Fluorki

[µS/cm]
[-]

982
7,18

Glin
Kadm

[mgAl/l]
[mgCd/l]

<0.0005
0,00200

[°C]

10,60

Kobalt

[mgCo/l]

0,00054

[mgO2/l]

7,65

Magnez

[mgMg/l]

19,1

[µS/cm]

917

Mangan

[mgMn/l]

0,326

[-]

7,17

Miedź

[mgCu/l]

0,00235

[mgC/l]

2,30

Molibden

[mgMo/l]

0,00035

[mgNH4/l]
0,06
Nikiel
[mgNi/l]
[mgSb/l] <0.00005
Ołów
[mgPb/l]
[mgAs/l]
<0.002
Potas
[mgK/l]
[mgNO3/l]
24,40
Rtęć
[mgHg/l]
[mgNO2/l]
0,11
Selen
[mgSe\/l]
[mgBe/l] <0.00005
Siarczany
[mgSO4/l]
[mgB/l]
0,0
Sód
[mgNa/l]
[mgCl/l]
67,3
Srebro
[mgAg/l]
[mgCr/l]
<0.003
Tytan
[mgTi/l]
[mgCN/l]
<0.01
Wapń
[mgCa/l]
[mgZn/l]
1,206
Wodorowęglany [mgHCO3/l]
[mgF/l]
0,18
Żelazo
[mgFe/l]
Fenole (indeks
Fosforany
[mgHPO4/l]
<1
[mg/l]
fenolowy)
Stratygrafia
J1
Głębokość do stropu warstwy wodonośnej
44,6 m
Charakter punktu
zwierciadło napięte
Typ ośrodka
porowo-szczelinowy
Użytkowanie
obszary zabudowane
Klasa jakości wody w punkcie wg RMŚ 896 z
V
dn. 23 lipca 2008 r. (stan na listopad 2010 r.)
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<0.005
0,00010
28,8
<0.0003
0,002
121
26,4
<0.00005
<0.002
147,2
390
0,12
<0.1
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Wskaźnik

Jedn.

Wynik

wskaźniki w granicach stężeń III klasy jakości
wskaźniki w granicach stężeń IV klasy jakości
wskaźniki w granicach stężeń V klasy jakości

Wskaźnik

Jedn.

Wynik

Ca, HCO3
Zn
K

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest również w rejonie składowiska odpadów
komunalnych w Końskich. Jakość wód podziemnych badana jest w czterech piezometrach
ujmujących wody czwartorzędowe P-1, P-2, P-3, P-4, trzech piezometrach ujmujących wody
horyzontu jurajskiego P-I, P-II i P-III oraz studni kopanej S1. Wyniki monitoringu
składowiskowego za 2011 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Wody nie wykazywały
przekroczeń dopuszczalnych norm.
Zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowi nieczynne składowisko odpadów
przemysłowych byłych Zakładów Metalurgicznych „Zamtal” w Końskich, na którym
nagromadzone są pyły stalownicze, złom stalowy i żeliwny, materiały ceramiczne
i budowlane, pyły z filtrów i odpady po neutralizacji.
Tabela 14 Wyniki pomiaru wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w
Końskich za 2011 r. (źródło: WIOŚ Kielce)

Wskaźnik

Jednostka

Data pomiaru

Piezometr P - 1 (piaski czwartorzędowe)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
13
15,4
17,9
13,7
odczyn pH
7,1
6,8
7
8,1
6+
6+
3
Chrom
mgCr /dm
<0,002
0,005
0,01
<0,002
3
miedź
mgCu/dm
<0,01
<0,01
<0,01
0,013
3
cynk
mgZn/dm
0,11
0,058
0,067
0,056
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
ołów
mgPb/dm3
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
162
527
953
1835
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
OWO
mg/dm
3,2
2
<0,5
14,2
3
suma WWA
mg/dm
<0,0001
<0,0001
<0,5
<0,0001
piezometr P - 2 (piaski czwartorzędowe)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
13
14,3
18,6
13,7
odczyn pH
6,9
6,4
7
7,8
6+
3
Chrom 6+
mgCr /dm
<0,002
0,008
0,01
<0,002
miedź
mgCu/dm3
<0,01
0,013
0,012
<0,01
3
cynk
mgZn/dm
0,012
0,032
0,021
<0,01
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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Wskaźnik

Jednostka

Data pomiaru

ołów
mgPb/dm3
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
667
1912
1276
1438
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
OWO
mg/dm3
4,3
<0,5
2,7
4,4
3
suma WWA
mg/dm
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Piezometr P-3 (piaski czwartorzędowe)
oznaczenia
jednostka
17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
12,5
14
17,8
14,2
odczyn pH
6,7
7,2
7,3
6,8
6+
3
Chrom 6+
mgCr /dm
<0,002
0,004
0,008
0,005
3
miedź
mgCu/dm
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
3
cynk
mgZn/dm
0,025
0,045
0,034
<0,001
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
ołów
mgPb/dm3
<0,01
0,011
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
45
50
40
82
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
OWO
mg/dm
2
6,5
<0,5
<0,5
suma WWA
mg/dm3
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Piezometr P - 4 (piaski czwartorzędowe)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
12,9
14,9
17,5
13,5
odczyn pH
6,9
6,2
5,3
5,9
Chrom 6+
mgCr6+/dm3
0,005
0,006
0,007
<0,002
miedź
mgCu/dm3
<0,01
0,012
<0,01
0,01
3
cynk
mgZn/dm
0,08
0,07
0,08
0,072
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
ołów
mgPb/dm
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
59
59
71
18
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
OWO
mg/dm
1,7
5,1
12,1
<0,5
3
suma WWA
mg/dm
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Piezometr P - I (piaskowce jurajskie)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
13,1
15,54
17,5
13,2
odczyn pH
6,3
6,2
5,8
6,5
6+
3
Chrom 6+
mgCr /dm
<0,002
0,003
<0,002
0,002
3
miedź
mgCu/dm
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
cynk
mgZn/dm3
0,035
0,033
0,032
0,025
kadm
mgCd/dm3
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
ołów
mgPb/dm
<0,01
0,012
<0,01
<0,01
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Wskaźnik

Jednostka

Data pomiaru

przewodność
uS/cm
487
512
521
522
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
OWO
mg/dm
<0,5
3,4
<0,5
<0,5
suma WWA
mg/dm3
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Piezometr P - II (piaskowce jurajskie)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
13
14,3
18
14,9
odczyn pH
6,7
6,8
6,4
7
Chrom 6+
mgCr6+/dm3
<0,002
0,007
0,008
0,002
miedź
mgCu/dm3
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
3
cynk
mgZn/dm
0,013
0,031
0,026
<0,001
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
ołów
mgPb/dm
<0,01
0,013
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
490
57
81
77
3
rtęć
mgHg/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
OWO
mg/dm
1,7
2,5
<0,5
6,5
3
suma WWA
mg/dm
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Piezometr P - III (piaskowce jurajskie)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
13
14
17,6
14,5
odczyn pH
9,8
6,4
6,2
6,4
6+
3
Chrom 6+
mgCr /dm
<0,002
0,006
0,007
0,004
miedź
mgCu/dm3
<0,01
0,014
<0,01
<0,01
3
cynk
mgZn/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
kadm
mgCd/dm
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
3
ołów
mgPb/dm
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
689
684
814
828
rtęć
mgHg/dm3
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
OWO
mg/dm3
<0,5
2,8
1,3
7,4
3
suma WWA
mg/dm
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Studnia kopana (piaski czwartorzędowe)
oznaczenia
jednostka 17.02.2011 25.05.2011 02.08.2011 27.10.2011
o
temeperatura
C
12,9
15,1
18,5
15,4
odczyn pH
8,9
6,7
6,7
6,8
6+
3
Chrom 6+
mgCr /dm
<0,002
<0,002
0,007
<0,002
3
miedź
mgCu/dm
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
3
cynk
mgZn/dm
0,034
0,051
0,044
0,021
kadm
mgCd/dm3
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
ołów
mgPb/dm3
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
przewodność
uS/cm
167
136
172
230
59
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Wskaźnik
rtęć
OWO
suma WWA

Jednostka
mgHg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

Data pomiaru
<0,001
<0,5
<0,0001

<0,001
8,5
<0,0001

<0,001
<0,5
<0,0001

<0,001
3
<0,0001

3.8.2. Wody powierzchniowe

Teren gminy Końskie położony jest w dorzeczu Pilicy, lewostronnego dopływu rzeki
Wisły. Odwadnia go rzeka Czarna, która po przepłynięciu Jeziora Sielpeckiego tworzy Czarną
Konecką wraz z dopływami. Środkową i północną część gminy odwadnia Żywiczka, Czysta,
Młynkowska Rzeka, Drzewiczka, wśród których największa to rzeka Żywiczka (przepływająca
przez Końskie wraz z Czystą). Północno-wschodni kraniec gminy odwadniany jest przez rzekę
Wąglankę.
Na terenie gminy Końskie występują rzeki o łącznej długości ok. 92 020 m:
- Młynkowska o dł. 13 700 mb
- Wąglanka o dł. 19 700 mb
- Ciek od Trzemosznej o dł. 3 540 mb
- Ciek od Dziebałtowa o dł. 5 600 mb
- Ciek od Kaznowa o dł. 7700 mb
- Gracówka o dł. 8 000 mb
- Ciek od Wincentowa o dł. 6 700 mb
- Krasna o dł. 2 850 mb
- Czysta o dł. 7 800 mb
- Czarna Konecka o dł. 11 000 mb
- Modrzewinka o dł. 1 800 mb
- Sokołówka o dł. 3 630 mb.
Sieć hydrograficzna gminy jest gęsta i w wielu wypadkach połączona kanałami.
Stosunkowo duża jest ilość różnorodnych cieków antropogenicznych. Na terenie gminy
występuje dużo zbiorników wodnych powierzchniowych głównie przepływowych w dolinach
cieków, z których szczególną rolę pełni zbiornik wodny Sielpia funkcjonujący jako zbiornik
rekreacyjny.
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Tabela 15 Zbiorniki wód powierzchniowych na terenie miasta i gminy Końskie (źródło: „Zmiana
studium…”)

Powierzchnia Pojemność
Przeznaczenie zbiornika
[ha]
[tys. m3]
1
Drutarnia
Młynkowska
2,05
20
Retencyjny, rekreacyjny
2
Górny Młyn
Czysta
5,50
74
Retencyjny, rekreacyjny
3
Sielpia
Czarna Konecka
60,00
620
Rekreacyjny
4
Szabelnia
Czysta
2,00
20
Retencyjny, rekreacyjny
5 Młynek Nieświński Młynkowska
2,00
24
Retencyjny, rekreacyjny
Ciek od
6 Końskie – Browary
1,60
19,2
Retencyjny
Wincentowa
Końskie - Browary
Ciek od
Retencyjny, dla
7
1,70
22,1
II
Wincentowa
wędkarstwa
8
Barycz Dolny
Młynkowska
3,50
54,4
Retencyjny, rekreacyjny
9
Barycz Górny
Młynkowska
1,80
22,9
Retencyjny
Dopływ
10
Baczyna
0,56
6,7
Retencyjny
Drzewiczki
Końskie „Stary
11
Czysta
2,80
39,2
Retencyjny
Młyn”
12
Piła
Czysta
4,25
83,9
Retencyjny, rekreacyjny
13 Stara Kuźnica
Młynkowska
2,10
29,5
Retencyjny, rekreacyjny
Lp Nazwa zbiornika

Rzeka

Według informacji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
zgodnie z prowadzoną przez nich w oparciu o art. 70 ustawy Prawo wodne ewidencją wód,
urządzeń melioracji wodnych i terenów zmeliorowanych, na terenie gminy Końskie znajduje
się 3 209 ha gruntów zmeliorowanych, w tym 2 460 ha gruntów zdrenowanych. Ponadto na
terenie gminy Końskie występują rzeki i cieki wodne istotne dla rolnictwa o łącznej długości
90,4 km, w tym 47, 259 km – uregulowane.
Danymi dotyczącymi stanu czystości wód powierzchniowych dysponuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, który prowadzi badania jakości wód
powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ocena jakości wód
prowadzona jest dla jednolitych części wód (JCW). Ocenę jakości wód powierzchniowych
przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545),
określając dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz JCW, na podstawie wskaźników
biologicznych i wspierających je wskaźników fizykochemicznych stan ekologiczny,
a w przypadku wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne − potencjał
ekologiczny.
W 2011 roku monitoringiem objęta była rzeka Krasna, lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej.
Pomiaru jakości wody dokonano w punkcie zlokalizowanym w miejscowości Stara Wieś na
terenie gminy Końskie. Rzeka Krasna w Starej Wsi uchodzi do Czarnej Koneckiej. Wody rzeki
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sklasyfikowano jako dobry stan ekologiczny. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 16 Ocena stanu wód rzeki Krasnej w m. Stara Wieś w 2011 r. (źródło: WIOŚ Kielce)
Klasa elementów fizykoKlasa elementów
Klasa elementów
Stan ekologiczny
chemicznych
biologicznych
hydromorfologicznych
JCW
I

II

I

dobry

Tabela 17 Wyniki pomiaru jakości wód rzeki Krasnej w m. Stara Wieś w 2011 r. (źródło: WIOŚ Kielce)

Wskaźnik
Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)
Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny
MIR)
Temperatura (oC)
Zawiesina ogólna (mg/l)
Tlen rozpuszczony (mgO2/l)
BZT5 (mgO2/l)
OWO (mgC/l)
Przewodność w 20oC (uS/cm)
Substancje rozpuszczone (mg/l)
Wapń (mgCa/l)
Magnez (mgMg/l)
Twardość ogólna (mgCaCO3/l)
Odczyn pH
Azot amonowy (mgN-NH4/l)
Azot Kjeldahla (mgN/l)
Azot azotanowy (mgN-NO3/l)
Azot ogólny (mgN/l)
Fosforany (mgPO4/l)
Fosfor ogólny (mgP/l)

Wynik

Stan ekologiczny

0,550

dobry

57,19

bardzo dobry

8,1
2
10
1,1
10
110
80
14
3
46
6,7-7,3
0,17
0,7
0,3
0,908
0,05
0,04

bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry

3.8.3. Tereny zalewowe

Na terenie gminy Końskie głównym źródłem zagrożenia powodziowego jest rzeka Czarna
Maleniecka (Konecka). Cały taras zalewowy rzeki w granicach geomorfologicznych jest
zagrożony zalewem powodziowym. W dolinach innych, mniejszych, rzek wezbrania
powodziowe mają podobny, choć ze względu na wielkość cieków, mniej rozległy zasięg.
Dotyczy to zwłaszcza Wąglanki i Drzewiczki. Ponadto podtopieniami zagrożone są obszary
położone wzdłuż mniejszych cieków wodnych i nad brzegami zbiorników wodnych.
62

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Położenie geograficzne miasta i gminy Końskie powoduje, że na jej obszarze mogą
występować różnego rodzaju powodzie: opadowe, roztopowe, zatorowe.
W ostatnich latach na terenie gminy miały miejsce wezbrania, które stworzyły
zagrożenie powodziowe: w lipcu 1999 r. oraz w kwietniu, maju i lipcu 2001 r. Dużych
powodzi na terenie gminy nie zanotowano. Miały miejsce lokalne zagrożenia, w wyniku
których powstały podtopienia, częściowe podmycie mostów, przepustów, zalanie gruntów
rolnych oraz zniszczenia dróg gminnych.
Według informacji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
na terenie gminy Końskie brak jest wałów przeciwpowodziowych.
W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało opracowane
„Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I – rzeka Czarna Maleniecka”, w
którym na mapach w skali 1: 10 000 wyznaczono tereny zalewowe dla wód o
prawdopodobieństwie wystąpienia 0,5%, 1% i 5% oraz zasięg płytkiego zalewu (do
głębokości 0,5 m) od wody 1%. W opracowaniu wyznaczono również tereny o znaczeniu
społecznym, gospodarczym i kulturowym, które należy chronić przed zalaniem. Dla terenu
gminy Końskie są to następujące strefy:
- km 48+635 i 49+230 – brzeg prawy – zespół walcowni i pudlingarni,
- km 49+050 – brzeg prawy – stanowiska archeologiczne,
- km 51+070 i 51+400 – brzeg prawy – obszary zarezerwowane pod urządzenia
hydrotechniczne.
Na rysunku poniżej przedstawiono w sposób ogólny zasięg terenów zalewowych dla
rzeki Czarna Maleniecka na terenie gminy. Szczegółowe mapy w skali 1:10 000 są dostępne
w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie.
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Rysunek 2 Tereny zalewowe rzeki Czarna Maleniecka w gminie Końskie (źródło: RZGW Warszawa)
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3.9. Gospodarka wodno-ściekowa
3.9.1. Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa w gminie Końskie ma długość ok. 265,4 km i 6 183 przyłączy, z czego
2 149 na terenie miasta, a 4 034 na terenach wiejskich. Możliwość przyłączenia do
wodociągu ma 100 % posesji miasta i gminy Końskie.
Według danych GUS na terenie gminy w 2011 r. z sieci wodociągowej korzystało 30 868
mieszkańców, tj. 83,6 % ogółu ludności gminy, z czego 95,1% ludności w miastach i 68,8%
ludności na terenach wiejskich.
Według danych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. zużycie
wody z wodociągów w 2012 r. wynosiło:
- do celów komunalnych - 933 110,15 m3/rok (2 556,47 m3/dobę)
- do celów przemysłowych - 507 549,79 m3/rok (1 390,55 m3/dobę ).
Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wyniosło 68,17 dm3/dobę.
Wszystkie ujęcia wody na terenie gminy korzystają z wód podziemnych.
Tabela 18 Ujęcia wody w gminie Końskie - stan na dzień 31.12.2012 r.
(źródło: PWiK w Końskich Sp. z o.o.)

Modliszewice
Końskie
Końskie
Końskie
Wąsosz

Rodzaj
ujęcia
podziemne
podziemne
podziemne
podziemne
podziemne

Wydajność
[m3/h]
300
70
50
50
15

Paruchy

podziemne
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Nazwa ujęcia

Lokalizacja

Modliszewice
Pl. Kościuszki
ul. Kazanowska
ul. Warszawska
Wąsosz
Paruchy

Obsługiwane miejscowości
MiG Końskie
MiG Końskie
MiG Końskie
MiG Końskie
Wąsosz , Małachów
Paruchy, Baczyna, Nieświń,
Kuźnica, Chełb, Drutarnia,
Czysta, Młynek Nieświński

Tabela 19 Liczba przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach gminy Końskie - stan
na dzień 31.12.2012 r. (źródło: PWiK w Końskich Sp. z o.o.)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Zwodociągowanie
miejscowości
Miasto Końskie
Tereny wiejskie
Razem miasto i gmina
Baczyna
Barycz
Bedlenko
Bedlno

Liczba
przyłączy
2149
4034
6183
52
73
75
69

Lp.
30
31
32
33
34
35
36
65

Zwodociągowanie
miejscowości
Młynek Nieświński
Modliszewice
Nałęczów
Niebo
Nieświń
Paruchy
Piła

Liczba
przyłączy
64
283
36
51
248
56
126
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Lp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zwodociągowanie
miejscowości
Brody
Chełb
Czerwony Most
Czysta
Drutarnia
Dyszów
Dziebałtów Nowy
Dziebałtów Stary
Fidor
Gabrielnia
Gatniki
Górny Młyn
Grabków
Gracuch
Izabelów
Jeżów
Kazanów Nowy
Kaznów Stary
Koczwara
Kopaniny
Kornica
Małachów

Liczba
przyłączy
109
10
37
18
26
97
113
97
2
16
51
49
22
30
70
32
134
115
77
27
116
84

Lp.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Zwodociągowanie
miejscowości
Pomorzany
Pomyków
Poraj
Proćwin
Przybyszowy
Radomek
Rogów
Sielpia Letnisko
Sielpia Wielka
Sierosławice Nowe
Sierosławice
Sokołów Nowy
Sokołów Stary
Stadnicka Wola
Stara Kuźnica
Sworzyce
Szabelnia
Trzemoszna
Wąsosz
Wincentów
Zaborcze

Liczba
przyłączy
78
69
15
106
71
11
334
15
30
32
180
70
85
87
56
57
11
32
162
56
12

Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wielkość poboru wód
podziemnych od podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w gminie Końskie
w 2011 r. wyniosła łącznie 2 347 147 m3, w tym:
-

-

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno
bytowe - 1 468 338 m3
na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z
produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 38 645 m3
pozostałe cele - 810 162 m3.

Podmioty korzystające ze środowiska na terenie miasta i gminy Końskie w zakresie
poboru wód zarejestrowane w wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń Środowiska w 2011 r.:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Szpital Specjalistyczny Św.Łukasza,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.,
Kancelaria Radcowska SECRET-II Zenon Stachera,
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Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o.,
ALPOL GIPS Sp z o.o. w Fidorze,
CERAMIKA GRES S.A.,
CERAMIKA COLOR Sp z o.o.,
P.H.U. EUROPOL Łukasz Szwed,
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Barycz.
3.9.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 137,12 km. Sieć posiada 2 695 przyłączy, z
czego 1 511 na terenie miasta, a 1 184 na terenach wiejskich.
Według danych GUS na terenie gminy w 2011 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 17 946
mieszkańców, tj. 48,6 % ogółu ludności gminy, z czego 77,9% ludności w miastach i tylko
11% ludności na terenach wiejskich.
Tabela 20 Liczba przyłączy kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy Końskie - stan
na dzień 31.12.2012 r. (źródło: PWiK w Końskich Sp. z o.o.)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Zwodociągowanie
miejscowości
Miasto Końskie
Tereny wiejskie
Razem miasto i gmina
Dyszów
Gatniki
Górny Młyn
Izabelów
Jeżów
Koczwara
Kornica
Modliszewice
Piła
Pomyków
Proćwin
Rogów
Sielpia Letnisko
Stadnicka Wola

Liczba
przyłączy
1 511
1 184
2 695
25
52
1
10
1
4
113
338
9
1
212
312
12
94

Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w
Kornicy, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 2A. Użytkownikiem oczyszczalni jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Przepustowość
oczyszczalni wynosi 6 600 m3/d, obciążenie 17 833 RLM. Stopień redukcji ładunku
oczyszczanych ścieków wynosi: BZT5 - 97%, CHZT5 - 94%, fosfor - 72%, azot - 60%, zawiesina
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ogólna - 96%. Rocznie w oczyszczalni powstaje 207 t s.m. osadów ściekowych. Ścieki przez 7
miesięcy w roku odprowadzane są do gruntu (rolnicze wykorzystanie), a przez 5 miesięcy
odprowadzane do odbiornika. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Rzeka Młynkowska.
Na terenie miasta i gminy Końskie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Według rejestru prowadzonego przez UMiG Końskie na dzień 02.01.2013 r. było ich 41
sztuk.
Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ilość ścieków
wytworzonych przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska w gminie Końskie
w 2011 r. wyniosła łącznie 1 550 255 m3, w tym:
- ścieki komunalne - 658 259 m3
- ścieki bytowe - 4 642 m3
- ścieki przemysłowe - 155 658 m3
- ścieki rolniczo wykorzystywane - 731 696 m3.
Podmioty korzystające ze środowiska na terenie miasta i gminy Końskie w zakresie
wytwarzania ścieków zarejestrowane w wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń Środowiska w
2011 r.:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Modliszewicach,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.,
PPHU "PIOMAR" Piotr Zapała,
ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze,
CERAMIKA GRES S.A.
3.10.

Powietrze atmosferyczne

3.10.1.

Emisja komunikacyjna

Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego.
Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu,
węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza
atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne jest również
zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni
dróg. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych,
głównie ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe.
Na terenie gminy zagrożenie ze strony komunikacji stanowią przede wszystkim droga
krajowa nr 42 oraz drogi wojewódzkie o numerach 728, 746 i 749.
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3.10.2.

Emisja przemysłowa

Na terenie gminy Końskie zlokalizowane są zakłady przemysłowe i produkcyjne z branży
odlewniczej i ceramicznej, które mogą mieć wpływ na jakość powietrza atmosferycznego.
Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wielkość emisji
zanieczyszczeń powietrza od podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska
w gminie Końskie w 2011 r. wyniosła łącznie 174 634,8194 Mg, w tym:
- dwutlenek węgla - 173 385,8844 Mg
- tlenek węgla - 610,2848 Mg
- dwutlenek siarki - 186,7727 Mg
- tlenki azotu - 160,9088 Mg
- pyły ze spalania - 152,6782 Mg
- pyły pozostałe - 80,8657 Mg.
Podmioty korzystające ze środowiska na terenie miasta i gminy Końskie wprowadzające
zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego zarejestrowane w wojewódzkim Banku
Zanieczyszczeń Środowiska w 2011 r.:
Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w Końskich
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A. w Likwidacji
P.P.H.U. "METAL-PLAST" Grzegorz Czarnecki
AGRO-INTERSTAR Sp. z o.o.
ERMET BIS S.C. Henryk Pięta, Piotr Pięta, Elżbieta Szejna-Pięta
Zakład Ślusarsko Odlewniczy Iwona Makowska
COTTO PETRUS Sp. z o.o.
METMAX S.C. Aneta i Grzegorz Czarneccy
ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY Sp.J.
METAL HANDEL sp.j. Jacek Galas i Piotr Galas
Odlewnia Żeliwa "FANSULD" Sp.J. J.Postuła R.Rudziński R.Postuła
Warsztat Odlewniczy Jan Ludwikowski
Odlewnia Żeliwa "AGA" inż. Zbigniew Wierzbicki
ZAKŁAD METALOWY P.H.U. W. Walkiewicz
Pamexpol A & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna
Zakład Urządzeń Odpylających Lucjan Łuczyński
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Andrzej Namysło
Zakłady Wyrobów Metalowych "FAMET" S.C. A.Marcinkowska, W.Sitarz, Fiutkowski
Zakład Energetyki Cieplnej
Ceramika Nowa Gala S.A.
CERAMIKA - KOŃSKIE Sp. z o.o.
PPHU "PIOMAR" Piotr Zapała
The European Van Company Sp. z o.o.
Odlewnia Żeliwa "ŻANETA" Tomasz Nowakowski
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Odlewnia FERRUM - WODECKI Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o.
ALPOL GIPS Sp z o.o. w Fidorze
Zakład Odlewniczo-Mechaniczny Barbara Małgorzata Mucha
CERAMIKA GRES S.A.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MITRANS" Czesław Misztal
Zakład Ślusarsko Mechaniczny Lachowski Tomasz
IRONEL Ltd. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Klub Absolwenta "PARYS" Barbara Lachowska
Zakład Odlewniczy Lefek-Miller-Banasik Sp z o.o.
Odlewnia Żeliwa "Rurarz" Zbigniew Rurarz
CERAMIKA COLOR Sp z o.o.
P.H.U. "CANET" Odlewnia Żeliwa s.c. T. B. Głowaccy i A. Głowacka-Teper
Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek
STAR - GRES Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INREDA Robert Centkowski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MIRMET"
STAR - DUST Sp. z o.o.
Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o.
3.10.3.

Niska emisja

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie Końskie jest emisja toksycznych substancji z
lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach
domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece domowe nie posiadają urządzeń
ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do
oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. Spala się w
nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które są źródłem
emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich
temperaturach. Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (ok.
20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%).
3.10.4.

Zaopatrzenie w gaz i ciepło

Według informacji UMiG w Końskich (stan na dzień 31.12.2012 r.) sieć gazowa na
terenie gminy ma 139,985 km, w tym w na terenie miasta Końskie 93,834 km, a na terenach
wiejskich 46,151 km. Liczba przyłączy do sieci gazowej wynosi łącznie 3 961, z czego 1 952 w
mieście i 2 009 na terenach wiejskich. Do sieci podłączone są następujące miejscowości:
miasto Końskie, Piła, Koczwara, Szabelnia, Górny Młyn, Czerwony Most, Pomyków,
Stadnicka Wola, Dyszów, Rogów, Młynek, Nieświń, Fidor, Modliszewice.
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące sieci gazowej i zużycia gazu w gminie
według danych GUS z rok 2011.
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Tabela 21 Sieć gazowa w gminie Końskie – dane za 2011 r. (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS)

Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m
długość czynnej sieci przesyłowej w m
długość czynnej sieci rozdzielczej w m
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
odbiorcy gazu w miastach
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3
ludność korzystająca z sieci gazowej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
ogółem
w mieście
na wsi
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych
na 1 mieszkańca
na 1 korzystającego
3.10.5.

m
m
m
szt.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
tys.m3
tys.m3
osoba

100 424
18 239
82 185
2 132
6 488
1 392
6 242
3 079,60
1 813,4
1 8 028

%
%
%

48,8
83,2
4,7

m3
m3

83,2
170,8

Odnawialne źródła energii

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zalicza się energię
elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności z elektrowni
wodnych, wiatrowych, biogazowych, fotowoltaicznych, ze źródeł wytwarzających energię z
biomasy i geotermicznych oraz ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła.
Na obszarze gminy Końskie istnieją potencjalne warunki do rozwoju energii odnawialnej.
Gmina Końskie posiada dobre warunki do lokalizacji elektrowni wodnych. Na obszarze
gminy zlokalizowana jest mała elektrownia wodna (MEW) na rzece Czystej w miejscowości
Piła. Należy jednak pamiętać, iż głównym ograniczeniem w rozwoju OZE w zakresie
energetyki wodnej jest negatywny wpływ elektrowni wodnych na środowisko bytowania
wędrownych ryb dwuśrodowiskowych i związane z tym wymagania wynikające z regulacji
prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000.
W województwie świętokrzyskim generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania
energii promieniowania słonecznego. Duże szanse rozwoju ma energetyka oparta o źródła
wykorzystujące energię słoneczną, głównie do celów grzewczych (niska efektywności
kosztowa w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej), ale również i do celów produkcji
energii elektrycznej. Energia słoneczna na wykorzystywana jest w głównie przez inwestorów
indywidualnych.
Biogaz powstaje w procesie fermentacji odpadów organicznych. Wykorzystywany do
celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na
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składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów
ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Na terenie gminy Końskie nie ma instalacji
wykorzystujących biogaz do celów energetycznych.
Potencjał biomasy jest obecnie związany z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz
odpadów drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich koncentruje się na obszarach
intensywnej produkcji rolnej i drzewnej.
W zakresie energii wiatru województwo świętokrzyskie znajduje się w średnio korzystnej
strefie. Podobnie jest w przypadku energii geotermalnej – na terenie województwa nie ma
korzystnych warunków do jej rozwoju.
3.10.6.

Jakość powietrza

Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach
państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach,
w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008
roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281). Zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150) strefę stanowi: aglomeracja
o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100
tysięcy, pozostały obszar województwa.
Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów
imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2011 r. Ocenę
wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia, które obejmują: dwutlenek
azotu, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren, pył PM10, pył PM2,5, ozon, tlenek
węgla. Zakres oceny od roku 2008 jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli
zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15
grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.
Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek siarki SO 2,
tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40. Przekroczenie poziomów
oceniane było na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń z okresu roku 2011. Poziom
dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawany był za przekroczony, jeżeli
chociaż w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm.
W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia
normy) zaliczono do klasy C, dla której istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia
programów ochrony powietrza (POP). W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń
w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:
 Klasa A – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów
dopuszczalnych,
poziomów
docelowych,
poziomów
celów
długoterminowych;
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 Klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;
 Klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy
celów długoterminowych.
Gmina Końskie została zakwalifikowana do strefy świętokrzyskiej. Wyniki badań
monitoringowych pod względem ochrony zdrowia w strefie świętokrzyskiej za 2011 r.
przedstawiono poniżej:
 Dwutlenek siarki, ustalono klasę A z uwagi na brak przekroczeń wartości
kryterialnych ustalonych dla stężeń 1 godz. i 24 godz. Dopuszczalny poziom
dwutlenku siarki zachowany jest w odniesieniu do norm obowiązujących na terenie
kraju, tj. 1 godz. – 350 µg/m3; 24 godz. -125 µg/m3;
 Dwutlenek azotu (ochrona zdrowia), uzyskano klasę A z uwagi na brak przekroczeń
wartości kryterialnych obowiązujących dla stężeń 1 godz., jak i stężeń rocznych.
Dopuszczalny poziom dwutlenku azotu zachowany jest w odniesieniu do norm
obowiązujących na terenie kraju, tj. 1 godz. 200 µg/m3, rok – 40 µg/m3;
 Pył zawieszony PM10, uzyskano klasę C z uwagi na przekroczenia normy dobowej dla
pyłu, związanej z częstością przekraczania poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3) o
zakwalifikowaniu strefy do klasy C zadecydowały wyniki pomiarów na stacji w Busku
Zdroju, gdzie wartości dopuszczalne obowiązujące dla stężeń 24-godz. zostały
przekroczone w 76 dobach w roku. Klasę taką potwierdziły również wyniki pomiarów
pyłu PM10 uzyskane na stacji w Ożarowie, gdzie wystąpiły 43 przekroczenia norm
dobowych na 35 dozwolonych w roku. Średnia roczna wartość pyłu na stanowiskach
w tej strefie nie przekroczyła normy 40μg/m3;
 Pył PM2,5, - uzyskano klasę C z uwagi na przekroczenie wartości kryterialnych stężeń
odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów. Stężenie pyłu PM2,5
na stanowisku w Busku Zdroju wynosiło 29,8μg/m3 i przekroczyło poziom
dopuszczalny (25μg/m3) oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines
tolerancji (28μg/m3). Jednocześnie strefie nadano klasę C w związku z
przekroczeniami poziomu docelowego pyłu PM2,5 określonego w Dyrektywie
2008/50/WE dla stężeń średnich rocznych jako wartość 25μg/m 3. Termin osiągnięcia
poziomu docelowego minął w 2010 r.;
 Ołów, strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów.
Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie niższym od
dopuszczalnego (dopuszczalny poziom - 0,5 µg/m3);
 Benzen, strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnych stężeń odnoszących się do rocznego uśredniania wyników pomiarów.
Średnie roczne stężenia ustalone zostały na poziomie znacznie niższym od
dopuszczalnego poziomu, wynoszącego 5 µg/m3;
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 Tlenek węgla, strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie wartości
kryterialnej stężeń, wyrażanej jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród
średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych
w ciągu doby. Poziom dopuszczalny maksymalnej średniej ośmiogodzinnej wynosi
10 000 µg/m3;
 Kadm, Nikiel, Arsen - strefa spełnia wymogi klasy A z uwagi na nie przekraczanie
wartości kryterialnych, stężeń odnoszących się do rocznego uśrednienia wyników
pomiarów. Średnie roczne stężenie zostało ustalone na poziomie niższym od
wynoszącego 5 ng/m3 poziomu docelowego dla kadmu, 20 ng/m3 dla niklu, 6 ng/m3
dla arsenu;
 Bezno(a)piren, strefa spełnia wymogi klasy C, poziomy stężeń benzo/a/pirenu
oznaczane w pyle PM10 w strefie przekraczały poziom dopuszczalny - 1 ng/m3
(przekroczenia nastąpiły na stacji w Busku Zdroju i wynosiły 5,8 ng/m 3);
 Ozon, strefa spełnia wymogi klasy A. W przypadku celu długoterminowego strefę
zaliczono do klasy D2, gdyż stwierdzono przekraczanie wartości normatywnej 120
µg/m3 spośród wartości stężeń 8-godzinnych średnich kroczących w roku
kalendarzowym.
Tabela 22 Wynikowe klasy strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa
ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony
zdrowia – 2011 r. (źródło: WIOŚ Kielce)

NO2
A

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy
świętokrzyskiej
SO2
CO C6H6 pył PM2,5 pył PM10 BaP As
Cd
Ni
Pb
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A

O3
A/D2

Wyniki monitoringu jakości powietrza pod kątem ochrony roślin przeprowadzonych
w 2011 roku:
 Dwutlenek siarki. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej
ustalonej dla stężenia uśrednionego dla roku. Stężenie średnioroczne SO 2 nie
przekracza dopuszczalnego poziomu obowiązującego na terenie kraju (20 µg/m 3);
 Tlenki azotu. Ustalono klasę A z uwagi na nie przekraczanie wartości kryterialnej
ustalonej dla średniorocznego stężenia. Dopuszczalny poziom tlenków azotu
zachowany jest w odniesieniu do normy obowiązującej na terenie kraju (30 µg/m3);
 Ozon – strefę świętokrzyską zaliczono do klasy A i D2 odpowiednio dla kryterium
poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego, określanych parametrem
„AOT 40”.
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Tabela 23 Wynikowe klasy strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa
ogólna, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
- 2011 r. (źródło: WIOŚ Kielce)

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru
strefy świętokrzyskiej [µg/m3]
SO2
A

NOx
A

O3
A/D2

Zgodnie z art. 91 ustawy – Prawo ochrony środowiska dla stref, w których poziom
odpowiednio przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub
poziom docelowy (strefy klasy C), marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii
właściwych starostów, obowiązany jest określić, w drodze uchwały, program ochrony
powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w
powietrzu. W wyniku oceny rocznej, obejmującej rok 2011, do opracowania programu
ochrony powietrza została zakwalifikowana strefa świętokrzyska ze względu na pył PM10,
pył PM2,5 i benzo(a)piren pod kątem kryterium ochrony zdrowia.
Aktualny stan jakości powietrza (na dzień 10.01.2013 r.) – tło zanieczyszczeń dla gminy
Końskie według danych uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Kielcach przedstawia się następująco:







dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
benzen
ołów

3.11.

9,9 µg/m3;
20,1 µg/m3;
31,6 µg/m3;
25,3 µg/m3;
2,7 µg/m3;
0,05 µg/m3.

Hałas

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Występujący
w środowisku naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością można podzielić na:
 hałas komunikacyjny;
 hałas przemysłowy (instalacyjny).
3.11.1.

Hałas komunikacyjny

Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność
ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość
strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez
który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą
zabudowy. Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska.
Poziomy dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej i kolejowej, wynoszą
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od 75 do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiają się
następująco:







Pojazdy jednośladowe 79–87 dB;
Samochody ciężarowe 83–93 dB;
Autobusy i ciągniki 85–92 dB;
Samochody osobowe 75–84 dB;
Maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB;
Wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.

Na terenie miasta i gminy hałas komunikacyjny związany jest głównie z drogą krajową nr
42 oraz drogami wojewódzkimi.
Na drodze krajowej nr 42 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) przeprowadziła pomiar natężenia
ruchu. Wyniki GPR 2010 przedstawiono w poniższej tabeli w postaci średniego dobowego
ruchu w poszczególnych punktach pomiarowych. W 2010 r. odnotowano większe średnie
dobowe natężenie ruchu pomiarowych w każdym z trzech punktów niż w 2005 r., kiedy to
przeprowadzono poprzedni pomiar.
Tabela 24 Wyniki pomiaru ruchu na drodze krajowej 42 – 2010 r. (źródło: GDDKiA)

Odcinek
Pikietaż
Długość
Nazwa
200,8 – 213,4
12,6
Droga 74 - Końskie
213,4 – 213,6
0,2
Końskie (przejście 1)
213,6 – 218,1
4,5
Końskie (przejście 2)

Punkt pomiarowy
Pikietaż Miejscowość
212,4
Końskie
213,6
Końskie
214,6
Końskie

GPR
2005
2 483
9 758
8 397

GPR
2010
2 911
11 225
9 295

Przy drodze krajowej nr 42 nie ma zlokalizowanych ekranów akustycznych. Badania
poziomu hałasu przy drodze 42 zostały wykonane w dwóch punktach przez generalną
dyrekcję dróg Krajowych i Autostrad w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2010. W obu
punktach dopuszczalne normy poziomu hałasu zostały przekroczone. Wyniki
przeprowadzonych pomiarów hałasu przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 25 Wyniki pomiaru hałasu przy drodze krajowej 42 – 2010 r. (źródło: GDDKiA)

Wartość
Różnica pomiędzy
równoważnego
Poziom dopuszczalny
hałasem zmierzonym a
Pora doby
poziomu dźwięku
[dB]
poziomem
[dB]
dopuszczalnym
Punkt pomiarowy Końskie km 214+600 – przekrój jednojezdniowy z zabudową rozproszoną
69,1
9,1
Dzień
60
6.00 – 22.00
65,2
5,2
62,6
12,6
Noc
50
22.00 – 6.00
58,5
8,5
Punkt pomiarowy Końskie km 213+500 – przekrój jednojezdniowy z zabudową zwartą
67,1
7,1
Dzień
60
6.00 – 22.00
63,3
3,3
60,2
10,2
Noc
50
22.00 – 6.00
56,3
6,3
Generalny Pomiar Ruchu 2010 został również przeprowadzony na odcinkach dróg
wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym 728, 746 i
749. Wyniki GPR 2010 dla dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Końskie
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 26 Wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich – 2010 r. (źródło: ŚZDW w Kielcach)

Nr drogi
728
728
746
749
749

Pikietaż
69,4 – 87,3
87,5 – 100
6,4 – 18,1
0,0 – 0,5
0,5 – 10,4

Odcinek
Długość
Nazwa
17,8
granica woj. - Końskie
12,5
Końskie – dr. kraj. 74
11,7
granica woj. - Końskie
0,5
Końskie (przejście)
9,9
Końskie – gr. woj.

GPR
2010
5 115
7 040
6 427
3 871
2 394

Istotnym źródłem hałasu komunikacyjnego jest także transport kolejowy. Uciążliwości
akustyczne mogą występować w sąsiedztwie stacji kolejowej (towarowo-osobowa)
zlokalizowanej w Końskich w rejonie ul. Sportowej. Na terenie miasta funkcjonują również
bocznice zakładowe (Koneckich Zakładów Odlewniczych i zakładu przeróbki złomu) oraz
byłych Zakładów Metalowych „Zamtal”.
3.11.2.

Hałas przemysłowy (instalacyjny)

Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny
i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie
małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych zalicza się także
dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia
klimatyzacyjne itp.), a także - urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych
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i rozrywkowych. Na terenie miasta i gminy Końskie funkcjonujące przedsiębiorstwa,
warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym mogą
być źródłem tego typu hałasów.
3.12.

Pola elektromagnetyczne

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny
wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne,
niektóre urządzenia przemysłowe.
Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem
obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii
komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych
występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich
zainstalowania.
Pole elektromagnetyczne mają potencjalnie negatywny wpływ na warunki bytowania
człowieka, czy przebieg procesów życiowych organizmu. Mogą wystąpić zaburzenia funkcji
ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego
oraz narządów słuchu i wzroku. Obecność pól elektromagnetycznych ma również
degenerujący wpływ na rośliny i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie
zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności
i płodności.
Stacje i linie elektroenergetyczne mogą być także źródłem hałasu uciążliwego dla
otoczenia (uciążliwość dla środowiska rozumiana jako zjawiska wpływające ujemnie na stan
otaczającego środowiska).
Zgodnie z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pole elektromagnetyczne
zobowiązani są do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku, a wyniki tych pomiarów przekazywane są do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. WIOŚ w Kielcach analizuje wyniki tych pomiarów pod kątem
przekraczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Z
prowadzonego przez WIOŚ w Kielcach rejestru zawierającego informacje o terenach, na
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
wynika, że na terenie gminy Końskie nie występowały przekroczenia.
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Tabela 27 Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie gminy Końskie
(źródło: http://mapa.btsearch.pl)

Lp.

Lokalizacja

Operator

Podstawowe dane o stacji

1

Baczyna, , dz. nr 346

Plus

2

Sierosławice, ul. Ceramiczna 5

Orange

3
4
5
6
7
8
9

Stadnicka Wola
Końskie, Lipowa
Końskie, Zamkowa 8
Końskie, Fabryczna 8a
Końskie, Partyzantów 7

Mobyland
Mobyland
Mobyland
Mobyland
Mobyland
Plus
Play

Orange

GSM900
CDMA450, GSM1800, GSM900,
UMTS2100, UMTS900
LTE1800
LTE1800
LTE1800
LTE1800
LTE1800
GSM1800, GSM900, UMTS2100
UMTS2100, UMTS900
GSM1800, GSM900, UMTS2100,
UMTS900
GSM1800, GSM900, UMTS2100,

Końskie, Gimnazjalna 41B

10

Końskie, Krakowska 44

11

T-Mobile

12

Końskie, Fabryczna, dz. nr
1426/2

T-Mobile

GSM1800, GSM900

13

Końskie, Towarowa 4

Orange

GSM1800, GSM900, UMTS2100,
UMTS900

3.13.

Zasoby leśne

Gmina Końskie charakteryzuje się bardzo dużą lesistością - wskaźnik lesistości gminy
wynosi 50,3% i jest prawie dwukrotnie wyższy niż wskaźnik dla całego województwa
świętokrzyskiego (28%), i nieznacznie wyższy od wskaźnika dla powiatu koneckiego (49,3%).
Powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosi 12 797,5 ha, w tym powierzchnia lasów 12
571,6 ha.
Tabela 28 Struktura własnościowa lasów i gruntów leśnych w gminie Końskie – dane za 2011 r.
(źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS)

Forma własności
ogółem
publiczne ogółem
publiczne Skarbu Państwa
publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych
publiczne Skarbu Państwa w zasobie
Własności Rolnej SP
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Powierzchnia
gruntów leśnych
[ha]
12 797,5
9 075,5
9 049,5

Powierzchnia
lasów
[ha]
12 571,6
8 849,6
8 823,6

8 889,3

8 663,4

-

43,0
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Powierzchnia
gruntów leśnych
[ha]
3 722,0

Forma własności
publiczne gminne
prywatne

Powierzchnia
lasów
[ha]
26,0
3 722,0

Najbardziej zwarte masywy leśne występują we wschodniej i w południowej części
gminy. Są to równocześnie największe powierzchnie leśne. Znajdują się w Nadleśnictwie:
Barycz, Stąporków i Ruda Maleniecka.
Dominującym gatunkiem na całej powierzchni jest sosna, której udział waha się od
86% do 96 %. Pozostałe gatunki stanowią domieszkę i są to: brzoza, olsza, jodła, świerk i
dąb. Przeciętny wiek drzew wynosi od 50 do 65 lat. Dużo jest młodników do 20 lat.
Natomiast niewiele trafia się przestojów drzew osiągających ponad 80 lat. Zwartość lasów
publicznych kształtuje się na średnim poziomie 0,7 – 0,8 i jest wyższa od zwartości w lasach
prywatnych.
3.14.

System obszarów i obiektów prawnie chronionych

3.14.1.

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Końskie znajdują się fragmenty trzech obszarów chronionych w ramach
sieci Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty:


Dolina Czarnej PLH260015



Dolina Krasnej PLH260001



Ostoja Pomorzany PLH260030.

Obszar Dolina Czarnej obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do
ujścia, z kilkoma dopływami i z przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami.
Jest to największy prawobrzeżny dopływ Pilicy (ok. 85 km). Obszar źródliskowy w całości
pokryty lasami, z przewagą borów mieszanych i grądów. Tereny w wielu miejscach podmokłe
(zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Tereny źródliskowe Czarnej zajmują największe na
opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym odcinku dominują bory sosnowe.
Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie (niedaleko od koryta) w górnym i znacznie
większe w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości zachowała
naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). Niezbyt długie i nieliczne uregulowane
odcinki, mają związek z historią tych terenów. W okresie XVI - pocz. XIX w. dolina Czarnej była
jednym z najważniejszych obszarów "Staropolskiego Okręgu Przemysłowego". Czarna zwana
była wówczas "najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej". Wzdłuż jej koryta i dopływów
zlokalizowane były liczne kuźnice (fabryki żelaza), napędzane siłą wody.
Obszar charakteryzuje duża różnorodność (16 typów) siedlisk Natura 2000, jakie
zachowały się w warunkach ekstensywnego użytkowania. Dolina Czarnej uzupełnia
geograficzną lukę w rozmieszczeniu obszarów chroniących dobrze zachowane zbiorowiska z
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włosienicznikami kształtujące się w korycie rzeki (siedlisko 3260). W obszarze występują 3
podtypy lasów łęgowych. Stwierdzono występowanie: łęgów i zarośli wierzbowych (91E0-1),
łęgów olszowo-jesionowych (91E0-3) oraz olszyn źródliskowych (91E0-4). Odcinek źródłowy
ma wyraźne cechy wyżynne (występuje m.in. siedlisko mieszanego boru jodłowego - 91P0)
natomiast dolna część doliny ma charakter nizinny (występowanie lasów i zarośli
wierzbowych). Obszar ma również istotne znaczenie dla zachowania oraz uzupełnienia
obszarów chroniących interesujące siedliska nieleśne o acydofilnym charakterze (murawy
napiaskowe 2330, murawy bliźniczkowe 6230, wrzosowiska 4030). Źródłowy i góry odcinek
doliny Czarnej wyróżnia się dużą liczbą dobrze zachowanych torfowisk przejściowych (7140)
oraz łąk trzęślicowych (6410), które są miejsce występowanie wielu cennych i chronionych
gatunków roślin naczyniowych. W ostoi stwierdzono występowanie 15 gatunków zwierząt z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Istotna w skali kraju jest populacja przeplatki aurinii,
związanej z łąkami trzęślicowymi i wilgotnymi psiarami. Rzeka Czarna, w niewielkim stopniu
przekształcona przez człowieka, stanowi doskonale zachowane siedlisko dla takich gatunków
jak bóbr, wydra czy trzepla zielona zaś torfowiska i glinianki na terenie ostoi mają znaczenie
dla utrzymania zasięgu zalotki większej na terenie województwa. W budynkach muzeum w
Sielpi znajduje się największa znana w województwie kolonia rozrodcza nocka dużego.
Ponadto w granicach obszaru stwierdzono 10 gatunków bezkręgowców z Czerwonej Listy.
Ostoja jest kluczowa dla zachowania w centralnej i południowej Polsce dwóch z tych
gatunków - dostojki akwilonaris i modraszka bagniczka.
Obszar Dolina Krasnej obejmuje naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasnej i jej
dopływów. Teren jest znacznie zróżnicowany pod względem warunków geomorfologicznych i
sposobu użytkowania gruntu. W południowej i wschodniej części Doliny Krasnej dominują
ekosystemy nieleśne: łąki, pastwiska oraz rozległe tereny mokradłowe. Rzeka Krasna na tym
odcinku ma szeroką dolinę a jej spadek jest niewielki. W części północnej największą
powierzchnię pokrywają ekosystem leśne. Wśród nich przeważają bory sosnowe. W tej części
obszaru rzeka Krasna biegnie w głęboko wciętym korycie i ma charakter rzeki wyżynnej.
Dolina Krasnej uważana jest na jedną z lepiej zachowanych doliny rzecznych w Krainie
Świętokrzyskiej. Jest ona miejscem występowania dziewięciu chronionych siedliska
przyrodniczych. Szczególnie cenne są siedliska nieleśne, które powstały w toku
ekstensywnego użytkowania i dziś stanowią o wartości przyrodniczej tego obszaru.
Występujące tu płaty łąk trzęślicowych, muraw bliźniczkowych oraz torfowisk przejściowych
należą do najlepiej zachowanych w regionie. Charakteryzuje się one dobrym i typowym
wykształceniem. Stwierdzone w granicach obszaru niewielkie płaty torfowisk zasadowych są
jedynymi z nielicznych w regionie. Zachowanie tych typów siedlisk w Dolinie Krasnej jest
ważnym zadaniem dla zachowania spójności sieci Natura 2000 w regionie. Stwierdzono 12
gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja ma istotne znaczenie dla
zachowania przelatki aurinii w Polsce.
Obszar Ostoja Pomorzany znajduje się w mezoregionie Wzgórz Opoczyńskich,
stanowiących północno zachodnie Otoczenie Gór Świętokrzyskich. W podłożu występują gliny
zwałowe, głębiej - wapienie jurajskie, w obrębie których rozwijają się zjawiska krasowe,
powodujące powstawanie widocznych na powierzchni zapadlisk (tzw. kras zakryty).
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Występują tu również obfite źródła krasowe. Jest to obszar z dużą liczbą torfowisk wysokich i
przejściowych najczęściej okolonych wydmami z późną fazą sukcesyjną boru chrobotkowego.
Miejscami wykształciły się dystroficzne oczka wodne - bardzo rzadko spotykany typ siedliska w
regionie. Ponadto występują bory bagienne i łąki zmiennowilgotne i (głównie) łąki świeże.
Na terenie ostoi zlokalizowane są trzy torfowiska ("Białe Ługi", "Gabrielnia",
"Przybyszowy"), będące miejscem rozrodu jednej z najmocniejszych populacji zalotki większej
Leucorrhinia pectoralis w woj. świętokrzyskim. Maksymalnie w ciągu jednego dnia na terenie
całej ostoi obserwowano ok. 70 imagines. Stanowiska gatunku położone są w odległości kilku
kilometrów od siebie, zapewniając ważkom alternatywne miejsca rozrodu w przypadku zaniku
któregoś z nich. Na terenie województwa istnieje tylko kilka miejsc występowania zalotki
większej, przy czym teren "Ostoi Pomorzany" jest jednym z dwóch miejsc o kluczowym
znaczeniu dla zachowania gatunku. Łąki ostoi zasiedla niewielka, ale stabilna populacja
modraszka telejusa Maculinea teleius, występująca na granicy zwartego zasięgu
występowania. Motyl ten na północy województwa świętokrzyskiego jest gatunkiem
nielicznym i rozmieszczonym bardzo nierównomiernie.
Na terenie torfowisk występują ponadto zanikające w regionie cietrzewie Tetrao tetrix
oraz dość liczna i stabilna populacja żurawia Grus grus. Z rzadszych owadów wykazano tu
dostojkę akwilonaris Boloria aquilonaris. Na skraju lasu spotykany jest niestrzęp głogowiec
Aporia crataegi. Na łąkach w porze lęgowej obserwuje się parę błotniaków zbożowych Circus
cyaneus (VU) - najrzadszego krajowego przedstawiciela rodzaju. Wysoce prawdopodobne jest
występowanie lęgowe tego rzadkiego gatunku - na stanowisku z dala od głównego areału
występowania.
3.14.1.

Obszary Chronionego Krajobrazu

W gminie Końskie położony jest fragment Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, który obejmuje 46,2% ogólnej powierzchni gminy. Obszar ten został
utworzony w 1995 r. Rozporządzeniem Nr 12/95 z dnia 29.09.1995 r. Wojewody Kieleckiego
(Dz.U.Woj.Kieleckiego Nr 21 poz. 145). Obowiązująca podstawa prawna to Rozporządzenie Nr
89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Świętokrz. Nr 156, poz. 1950 z dn. 20 lipca 2005 r.) oraz
Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Świętokrz. Nr 42,
poz. 629 z dn. 23 lutego 2009 r.).
Obszar chroni źródliskowe obszary dopływów Pilicy (w tym Czarnej Koneckiej) oraz
kompleksy lasów. Najważniejszą ekologiczną funkcją tego obszaru jest ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych, a także funkcja klimatotwórcza i aerosanitarna oraz
rekreacyjno-turystyczna.
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Rysunek 3 Obszary chronione w gminie Końskie
3.14.2.

Strefy ochrony

Na terenie gminy Końskie znajdują się 3 strefy ochrony cietrzewia (Tetrao Tetrix). Strefy
ochrony tworzone są w celu ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt
objętych ochroną gatunkową.
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Tabela 29 Strefy ochrony na terenie gminy Końskie (źródło: RDOŚ Kielce)
Nr rej.
RDOŚ

Gatunek

Data
utworzenia

C-01

Cietrzew (Tetrao Tetrix)

13.12.2006

C-03

Cietrzew (Tetrao Tetrix)

12.12.2006

C-08

Cietrzew (Tetrao Tetrix)

06.12.2006

3.14.3.

Akt prawny powołujący
decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
13.12.2006 nr ŚR.IV.6631-113/06
decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
12.12.2006 nr ŚR.IV.6631-114/06
decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
06.12.2006 nr ŚR.IV.6631-102/06

Nadleśnictwo

Obręb leśny

Leśnictwo

Pow. z aktu
prawnego
(ha)

Barycz

Piła

Wąsosz

236,70

Barycz

Piła

Gatniki

58,73

Ruda
Maleniecka

Ruda
Maleniecka

Zalesie

35,44

Pomniki przyrody
Tabela 30 Pomniki przyrody na terenie gminy Końskie (źródło: RDOŚ Kielce)
Położenie

Opis pomnika

Nazwa
pomnika

Data
utworzenia

aleja lip
20 szt.

1953-10-02 Rozporządzenie Nr 35/2007 Modliszewice Modliszewice
Wojewody
5423/1

Podstawa prawna
Miejscowość

Obręb i nr
działki ewid.

Świętokrzyskiego z dn.12
grudnia 2007 r. w sprawie
uznania za pomniki
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Świętok.
Nr 239, poz. 3552, z
dn.14.12.2007 r.)
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Opis lokalizacji

Opis

rosną przy
drodze
wojewódzkiej
Końskie Łódź

wiek ok. 300
lat

Obwód na
wys. 1,3 m
[cm]
280-560

Wys.
[m]
15-20

Forma
własności
Świętokrzyski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Nr w
rejestrze
RDOŚ
21

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Położenie
Nazwa
pomnika

Data
utworzenia

Podstawa prawna

dęby
1953-10-02 1) Rozporządzenie Nr
szypułkowe
35/2007 Wojewody
4 szt.
Świętokrzyskiego z dn.
12 grudnia 2007 r. w
sprawie uznania za
pomniki przyrod
(Dz.Urz.Woj.Świętokrz.
Nr 239, poz. 3552, z
dn.14.12.2007 r.
2) Rozporządzenie Nr
14/2008 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
4 listopada 2008 r.
zmieniające
rozporządzenie Nr
35/2007 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
12 grudnia 2007 r. w
sprawie uznania za
pomniki przyrody.
(Dz.Urz.Woj.Świętokrz.
Nr 232, poz. 3047 z
dn.07.11.2008 r.)
skałki
1959-09-19 Rozporządzenie Nr
"Piekło"
35/2007 Wojewody
Świętokrzyskiego z dn.
12 grudnia 2007 r. w
sprawie uznania za

Miejscowość

Opis pomnika

Obręb i nr
działki ewid.

Końskie

Końskie
5182/3

Niebo

Niebo
188/1201

Opis lokalizacji
rosną
w płn-wsch.
części parku
miejskiego
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Opis

Obwód na
wys. 1,3 m
[cm]
595, 596,
422, 485

Wys.
[m]
Ok. 25

Forma
własności

Nr w
rejestrze
RDOŚ

Miasto i Gmina
Końskie

24

Nadleśnictwo garb morfoloigiczny o długości 100 m, Skarb Państwa,
Barycz, obręb
wysokości do 10 m i rozciągłości
Lasy
Piła, leśnictwo
WNW-ESE, znajdujący się w
Państwowe,
Gatniki, oddział
szczytowej partii wzniesienia; w
Nadleśnictwo
188c
obrębie liczne występy i ścianki
Barycz
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Położenie
Nazwa
pomnika

Data
utworzenia

Podstawa prawna

Miejscowość

Opis pomnika

Obręb i nr
działki ewid.

Opis lokalizacji

pomniki przyrody
(Dz.Urz.Woj.Świętokrz.
Nr 239, poz. 3552, z
dn.14.12.2007 r.)
grupa
drzew -6
dębów
bezszypułk
owych

1991-12-04 Rozporządzenie Nr 5/91
Wojewody Kieleckiego z
dn. 4 grudnia 1991 r. w
sprawie uznania za
pomniki przyrody
(Dz.Urz.Woj. Świętokrz.
Nr 15, poz. 190, z
dn.31.12.1991 r.)

Piła

Piła
28/1215

Nadleśnictwo
Barycz,
leśnictwo
Smolarnia,
oddział 28l
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Obwód na
Wys.
Opis
wys. 1,3 m
[m]
[cm]
skalne, baszty zbudowane z
piaskowców płytowych

wiek ok. 170 akt.110-190,
lat
dok. 420630

ok. 28

Forma
własności

Skarb Państwa,
Lasy
Państwowe,
Nadleśnictwo
Barycz

Nr w
rejestrze
RDOŚ
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3.14.4.
Europejskie
ECONET-PL

uwarunkowania

systemu

ochrony

przyrody

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - PL powstała w ramach prac mających na
celu utworzenie w Europie spójnego przestrzennie systemu obszarów chronionych
(EuropeanECOlogicalNETwork - EECONET) koordynowanego przez Międzynarodową Unię
Ochrony Przyrody IUCN i ma się stać integralną częścią sieci europejskiej.
W strukturze krajobrazu ekologicznego głównym wyróżnikiem są ekosystemy,
charakteryzujące się największą bioróżnorodnością, zagęszczeniem gatunków
i naturalnością. Są to węzły ekologiczne powiązane między sobą korytarzami ekologicznymi
umożliwiającymi ich zasilanie poprzez przepływ materii, energii oraz informacji genetycznej.
Funkcje takich korytarzy i ciągów pełnią mało przekształcone przez człowieka doliny rzek
i cieków, strefy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.
Sieć ECONET - POLSKA pokrywa 46% kraju. W jej ramach wyodrębniono 78 obszarów
węzłowych (46 o znaczeniu międzynarodowym i 32 o znaczeniu krajowym, które razem
obejmują 31% powierzchni kraju) oraz 110 korytarzy ekologicznych (38 o znaczeniu
międzynarodowym i 72 o znaczeniu krajowym, które razem obejmują 15% powierzchni
kraju). Sieć ECONET - POLSKA zawiera w sobie również obszary prawnie chronione (parki
narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje
ptaków, które najczęściej są "wbudowane" w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych
jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne).
W ramach Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska, na terenie gminy Końskie układ
dolin rzek i cieków wraz z obniżeniami powytopiskowymi, tworzy lokalny system korytarza
ekologicznego o znaczeniu krajowym 59 K – Czarna.
3.15.

Gospodarka odpadami

Wszyscy mieszkańcy gminy objęci są zorganizowanym systemem odbioru odpadów.
W 2009 r. podjęto uchwałę o przejęciu od właścicieli nieruchomości odbioru odpadów po
uprzednim pozytywnym wyniku przeprowadzonego referendum.
Na terenie miasta i gminy Końskie odpady komunalne są zbierane selektywne –
zbiórka u źródła, od właścicieli nieruchomości oraz w formie zmieszanej.
Na terenie gminy funkcjonuje selektywny system zbierania odpadów, w tym
problemowych:
- opakowaniowych - papier, szkło, plastik – gmina zakupiła mieszkańcom stojaki do
segregacji odpadów na terenach jednorodzinnych oraz dzwony o pojemności 2,5
m3 w gniazdach po 3 sztuki do segregacji na terenach osiedli mieszkaniowych;
- GPZON - Stacja Paliw Janlex, Końskie, ul. Kielecka 1 - zbiórka olejów
przepracowanych;
- wielkogabarytowych - zbiórka u źródła poprzez wcześniejszą informację
mieszkańców miasta i gminy Końskie o zbiórce takich odpadów prowadzona przez
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich;
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-

budowlanych,
medycznych i weterynaryjnych,
biodegradowalnych
stacja kasacji i demontażu pojazdów – m. Barycz;
stacja demontażu pojazdów - PHU AUTO MIX, ul. Piłsudskiego w Końskich.

W 2010 r. masa zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Końskie
wynosiła 10 096,77 Mg, tj. ok. 280 kg odpadów na mieszkańca.
Tabela 31 Ilość odpadów zebranych na terenie gminy w 2010 r. (dane: Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego)

Wyszczególnienie
Zmieszane odpady komunalne
Papier i tektura
Wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Stal w tym blacha stalowa
Odpady zbierane i odbierane
Aluminium
selektywnie
Tekstylia
(z wyłączeniem odpadów
Drewno
niebezpiecznych)
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady pozostałe zbierane
selektywnie
Oleje odpadowe
Zużyte baterie i akumulatory
Odpady niebezpieczne zbierane i
Zużyty sprzęt elektryczny i
odbierane selektywnie
elektroniczny
Opakowania po środkach
niebezpiecznych

Masa [Mg]
8116,92
122,87
0,00
218,70
347,26
0,00
0,00
6,86
0,00
147,80
112,46
642,18
337,82
1,00
0,00
42,90
0,00

Według informacji UMiG w Końskich ilość zebranych odpadów komunalnych z
terenu gminy w 2012 r. wyniosła:
 opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 120,56 Mg,
 opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 521,00 Mg,
 opakowania ze szkła (15 01 07) – 489,26 Mg,
 odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 103,40 Mg,
 inne odpady (19 12 12) – 40,83 Mg,
 niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) – 7 505,14 Mg.
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Firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy:
- Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Skarżysko-Kamienna
- Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o., Radom
- ECO-ABC Spółka z o.o., Bełchatów,
- Przedsiebiorstwo MARIO Barbara Stachera, Stąporków
- VEOLIA Usługi dla Srodowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich
- Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o., Kielce
- A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. w Zabrzu
- JUKO Sp z o.o., Piotrków Trybunalski.
Firmy zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem
nieczystości ciekłych z terenu gminy:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Końskich
- Wywóz Nieczystości Płynnych Edward Łabędowicz
- Tadeusz Zaleśny - Wywóz Nieczystości Płynnych.
Firma zajmująca się utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych:
- TRANS Lech Krupa, Krzysztof Jakubowski.
Na terenie gminy funkcjonuje Składowisko Odpadów Komunalnych w Końskich przy
ul. Spacerowej. Podmiotem zarządzającym składowiskiem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Składowisko położone jest 3 km na południowy wschód od zabudowy
centrum Końskich, w granicach administracyjnych miasta. Otoczenie składowiska stanowią
lasy sosnowo – brzozowe. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest ok. 200 m na wschód od
granicy składowiska i ponad 350 m od obecnie eksploatowanej kwatery. Inne zabudowania
położone są ok. 400 m na północny wschód od składowiska. Eksploatację składowiska
rozpoczęto w 1999 r., planowany rok zamknięcia 2025. Powierzchnia składowiska wynosi
10,2 ha, w tym powierzchnia wykorzystana – 1,81 ha. Pojemność całkowita składowiska to
349 535 m3.
Obecnie użytkowana kwatera „1” wybudowana została według projektu
budowlanego. Jest to kwatera nadpoziomowa, co oznacza, że składowanie odpadów
odbywa się powyżej powierzchni terenu, do wysokości ok. 11 m. Lokalizacja obecnie
użytkowanej kwatery poprzedzona była rozpoznaniem geologicznym i oceną wpływu na
środowisko. Składowanie odpadów odbywa się z zabezpieczeniem podłoża przed
niekontrolowaną infiltracją zanieczyszczeń do gruntu (geomembrana).
Składowisko wyposażone jest w:
- instalację do zbierania odcieków – drenaż ze zbiornikiem bezodpływowym;
odcieki wywożone są do oczyszczalni ścieków;
- rowy opaskowe,
- instalację do ujmowania biogazu – 12 studni odgazowujących na kwaterze
eksploatowanej, 3 szt. na kwaterze zrekultywowanej;
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- system piezometrów dla określania jakości wód podziemnych - P-1, P-2, P-3, P-4
ujmujących wody czwartorzędowe, P-I, P-II i P-III ujmujących wody horyzontu
jurajskiego oraz studni kopanej S1.
Technologia składowania odpadów przewiduje układanie warstw z deponowanych
odpadów. Grubość warstw składowanych odpadów wynosi ok. 2 m. Warstwę tę uzyskuje się
poprzez stopniowe składowanie, rozplantowywanie i ugniatanie odpadów przy użyciu
kompaktora. Składowanie odbywa się na wyznaczonych działkach roboczych. Każda z
kolejno usypanych 2m warstw przykrywana jest materiałem izolacyjnym o grubości ok.. 0,3
m.
Wydatki budżetu gminy na system gospodarki odpadami w 2011 rok wyniosły łącznie
2 717 607,98 zł i obejmowały opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta i gminy Końskie i wywóz na składowisko odpadów
komunalnych.
Do tej pory gmina samodzielnie realizowała zadania z zakresu gospodarki odpadami.
W 2012 r. zawarto porozumienie międzygminne z gminami powiatu koneckiego i
skarżyskiego, tj. z gminami wchodzącymi w skład Regionu 6 gospodarki odpadami
komunalnymi województwa świętokrzyskiego, który został wskazany w Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na 2012-2018. W skład Regionu 6 wchodzą
następujące gminy powiatu koneckiego: Końskie, Stąporków, Fałków, Gowarczów,
Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków oraz powiatu skarżyskiego:
Skarżysko Kamienna , Suchedniów, Bliżyn, Łączna , Skarżysko Kościelne.
Porozumienie to dotyczy gospodarki odpadami w zakresie utrzymania składowisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i realizowane będzie w ramach projektu pn.
Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie.
Celem współpracy jest wspólne utworzenie regionalnej instalacji do przetwarzania i
składowania odpadów komunalnych na bazie istniejącego składowiska w Końskich, a
następnie jej eksploatacja. W skład zakładu wchodzić będzie: instalacja składowania
odpadów, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja
biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do sortowania odpadów selektywnych.
Planowany rok budowy 2013.
3.16.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna na terenie gminy prowadzona jest głównie w placówkach
oświatowych. Działania szkół polegają na pogłębianiu wiedzy uczniów na temat ochrony
zasobów Ziemi przez programy nauczania rozszerzone o treści ekologiczne, programy
profilaktyczne realizowane podczas wyjazdów na „zielone szkoły”, konkursy, apele szkolne,
zajęcia warsztatowe o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym, wycieczki przyrodnicze
i krajoznawcze. Szkoły z terenu gminy biorą również udział w konkursach i akcjach
ekologicznych, jak np. zbiórka selektywna odpadów czy zasady postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Tradycją jest coroczny udział placówek
oświatowych w Akcji Sprzątania Świata.
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W pracę na rzecz podniesienia ekologicznej świadomości mieszkańców czynnie włącza
się również samorząd gminy. Edukacja ekologiczna prowadzona jest wśród mieszkańców
poprzez kurendy, plakaty, obwieszczenia. W zakresie gospodarki odpadami Gmina wydała
ulotkę dotyczącą sposobu segregacji odpadów wydzielanych ze strumienia odpadów
komunalnych na szkło, papier, tekturę. Ulotka pn. „Czystość środowiska w Twoich rękach.
Poradnik segregacji odpadów” jest zamieszczona na stronie internetowej UMiG. Gmina
organizuje akcje zbiórki odpadów problemowych. Gmina uczestniczy w akcji Sprzątanie
Świata poprzez zakup worków i rękawic dla uczestników oraz poprzez zbiórkę i wywiezienie
na składowisko odpadów w Końskich zebranych w czasie akcji odpadów.
Edukacja ekologiczna prowadzona jest również przez nadleśnictwa zarządzające lasami
państwowymi na terenie gminy (Nadleśnictwa Barycz, Stąporków i Ruda Maleniecka).
Pracownicy nadleśnictwa prowadzą działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci
i młodzieży w dość szerokim i różnorodnym zakresie:
-

prowadzenie lekcji i zabaw edukacyjnych w lesie dla klas szkolnych i przedszkolnych,
prelekcje i pogadanki w szkołach i przedszkolach,
organizowanie konkursów ekologicznych (plastycznych, wiedzy o lesie),
uczestniczenie i wspomaganie instytucji w akcjach sprzątania świata,

Ponadto nadleśnictwa angażuje się w działalność propagandową prowadzoną w prasie
lokalnej dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i gospodarki leśnej.
Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego oraz zagadnienia
dotyczące odnawialnych źródeł energii i zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000
przedstawiane są rolnikom na szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Zespół
Doradców Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz przez
Powiatowe Biuro Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.
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4.

Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie
4.1. Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie

Zagrożenia środowiska mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Rodzaj
i intensywność zagrożeń są ściśle związane ze specyfiką danego obszaru, tj. poziomem
rozwoju gospodarczego w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi.
Główne zagrożenia naturalne na terenie gminy Końskie to:
 zagrożenie występowaniem powodzi i lokalnych podtopień – zagrożenie to dotyczy
głównie terenów położonych w dolinie rzeki Czarna Maleniecka oraz nad mniejszymi
ciekami wodnymi i zbiornikami; lokalne podtopienia są często skutkiem działalności
człowieka, powoduje je m.in. podnoszenie rzędnych działek budowlanych,
zasypywanie rowów melioracyjnych, czy uszkadzanie drenów;
 zagrożenie występowaniem pożarów lasów – duża penetracja lasów przez
mieszkańców sprzyja powstawaniu pożarów, dotyczy to zwłaszcza drzewostanów
sosnowych na siedliskach boru suchego i boru świeżego w okresie lata i wczesnej
wiosny; zagrożenie pożarami lasów jest zwiększane przez:
 złą kondycję zdrowotną lasów;
 zmiany klimatyczne, a w szczególności występowanie bezśnieżnych zim
i długotrwałych okresów wysokich temperatur.
Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności
człowieka i związane są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów naturalnych.
Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz codzienne
bytowanie mieszkańców.
Mieszkalnictwo
Główny problem stanowi niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej – korzysta z niej
jedynie połowa mieszkańców gminy (48,6% - GUS, 2011 r.). Problem ten dotyka głównie
terenów wiejskich, gdzie z kanalizacji korzysta tylko 11% ludności (GUS, 2011 r.).
Niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej i systemów oczyszczania ścieków stwarza
problem nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, które
trafiają do wód lub do ziemi, co powoduje ich zanieczyszczenie. Również wprowadzanie
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych wiąże się ze zwiększaniem ich trofii
(żyzności), a co za tym idzie pogorszeniem jakości wód. Gmina Końskie znajduje się w
zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 411. Wszelkie zanieczyszczenia
przedostające się do wód gruntowych mogą infiltrować wgłąb podłoża geologicznego
stwarzając zagrożenie dla zasobów wodnych GZWP.
Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych stanowi składowisko odpadów
komunalnych w Końskich.
Zwiększenie udziału powierzchni zabudowanych wpływa również na ilość wody
retencjonowanej w glebie. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych
i zabudowanych trafiają często do sieci kanalizacyjnej, bądź bezpośrednio do cieków
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wodnych. Taki sposób zagospodarowania wód przyczynia się do zmniejszenia ilości wody
zasilającej wody podziemne, a co za tym idzie zmniejszenia zasobów tych wód.
Kolejne zagrożenie stanowi emisja niska zanieczyszczeń powietrza. Główną technologią
ogrzewania mieszkań na terenach wiejskich gminy są w indywidualne systemy grzewcze na
tradycyjne paliwo, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki,
benzo/a/pirenu i pyłu w powietrzu w sezonie grzewczym. Problem niskiej emisji związany
jest z wykorzystywaniem węgla, jako głównego paliwa do wytwarzania ciepła
w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z indywidualnych systemów grzewczych
oraz stosowaniem paliw o wysokiej zawartości popiołu i siarki wraz ze spalaniem śmieci w
kotłach o niskiej sprawności cieplnej.
Do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przyczyniają się również duże straty
energii cieplnej spowodowane złym stanem technicznym budynków.
System komunikacyjny
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu transportu
drogowego, a więc emisji spalin, generowania hałasu, degradacji walorów przyrodniczych
i krajobrazowych. Ponadto drogi są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska
związkami ropopochodnymi i związkami chemicznymi stosowanymi w zimowym utrzymaniu
dróg. Największe zagrożenie hałasem i emisją spalin ze strony systemu komunikacyjnego na
terenie gminy występuje wzdłuż drogi krajowej nr 42 oraz dróg wojewódzkich.
Linia kolejowa przebiegająca przez gminę stwarza głównie zagrożenia związane z emisją
hałasu. Transport kolejowy stanowi także potencjalne zagrożenie dla środowiska
gruntowo-wodnego, które może wystąpić w przypadku wycieku transportowanych koleją
substancji chemicznych.
Szlaki komunikacyjne stanowią bariery w migracji organizmów żywych, dlatego na
terenach stanowiących korytarze ekologiczne niezwykle istotny jest rozwój sieci drogowej
z uwzględnieniem przyrodniczej roli tych obszarów.
Przemysł
Na terenie gminy rozwinięty jest przemysł ceramiczny i odlewniczy.
Niekorzystny wpływ na środowisko ze strony instalacji produkujących wyroby
ceramiczne związany jest z emisją zanieczyszczeń do powietrza, powstawaniem ścieków
procesowych, powstawaniem odpadów, dużą energochłonnością.
Negatywny wpływ odlewni na środowisko wiąże się z obecnością procesu cieplnego oraz
stosowaniem dodatków mineralnych. Skutki środowiskowe są głównie związane ze
spalinami i gazami odlotowymi oraz ponownym wykorzystaniem lub składowaniem
pozostałości mineralnych.
Zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowi nieczynne składowisko odpadów
przemysłowych byłych Zakładów Metalurgicznych „Zamtal” w Końskich. Szczególnie
zagrożona jest jakość wody z ujęcia komunalnego dla Końskich w Modliszewicach poprzez
zanieczyszczenia migrujące z terenu byłego zakładu.
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Gospodarka odpadami
Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze wywierają odpady, porzucane
na dzikich wysypiskach lub wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Bieżące likwidowanie tych
wysypisk, rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, egzekwowanie
obowiązku oddawania posiadanych odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia
na zbiórkę i transport odpadów, zorganizowanie i wdrożenie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, opon, sprzętu agd i rtv powinno przyczynić się do eliminowania
zagrożeń środowiska odpadami.
Potencjalne zagrożenia dla środowiska gminy stanowi funkcjonujące składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Końskich.
4.2. Priorytety ochrony środowiska

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano
najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Końskie:
W zakresie ochrony wód:
 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej;
 Modernizacja systemu zaopatrzenia ludności w wodę;
 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
 Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;
 Ochrona przeciwpowodziowa;
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 Zmniejszenie emisji niskiej;
 Stosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków;
 Rozwój energii odnawialnej;
 Zmniejszenie zagrożenia ze strony systemu komunikacyjnego;
W zakresie ochrony przed hałasem:
 Monitorowanie poziomu hałasu komunikacyjnego;
W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
 Zapewnienie dotrzymania standardów jakości gleb;
 Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych;
W zakresie ochrony przyrody:
 Ochrona obszarów leśnych;
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 Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej;
 Minimalizacja presji mieszkańców na tereny cenne przyrodniczo;
W zakresie gospodarki odpadami:
 Rozwój gminnego systemu gospodarki odpadami;
 Minimalizacja oddziaływania odpadów na środowisko;
W zakresie edukacji ekologicznej:
 Edukacja ekologiczna mieszkańców.
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5.

Strategia ochrony środowiska do roku 2020
5.1. Wprowadzenie

Proces planowania strategicznego i operacyjnego polega na znalezieniu odpowiedzi na
trzy podstawowe pytania:


gdzie jesteśmy?



gdzie chcemy się znaleźć?



w jaki sposób chcemy to zrobić?

Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania nakreślają ramy procesu planowania
strategicznego, natomiast odpowiedź na trzecie pytanie definiuje zakres planowania
operacyjnego. Planowanie strategiczne określa długoterminową wizję i misję gminy oraz
wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne na realne
zadania, których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów strategicznych.
W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową
hierarchię celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań.
Na proces planowania nakładają się również uwarunkowania wynikające z istniejących
programów sektorowych, planów i programów wyższego szczebla. Formułowane cele
i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie gminy. Specyfika
działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy warunkuje kierunki
działań i zadania, jakie należy wykonać, aby we właściwy sposób przeciwdziałać degradacji
środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
5.2. Cel nadrzędny

W przypadku miasta i gminy Końskie cel nadrzędny został zdefiniowany jako:

„Zrównoważony rozwój Miasta i Gminy Końskie gwarantujący wysoką
jakość życia mieszkańców i zachowanie walorów przyrodniczych gminy”
5.3. Cele systemowe

Cele systemowe wyznaczają stan, jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 8-10 lat.
Cele systemowe są identyfikowane na podstawie analizy obszarów problemowych
występujących na danym terenie. W przypadku tym stan negatywny zostaje przekształcony
na stan pozytywny. Cele systemowe powinny charakteryzować się tym, że są: specyficzne,
mierzalne, akceptowalne, realistyczne i terminowe.
Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań, a w ramach tych
konkretne zadania, poprzez które cele te będą realizowane. Zadania podzielono na
krótkoterminowe, czyli takie, które przewidziano do realizacji w latach 2013 – 2016 oraz
zadania długoterminowe -- przewidziane do realizacji w okresie do 2020 r.
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W harmonogramie działań na lata 2013-2016 ujęto poszczególne zadania niezbędne do
osiągnięcia założonych celów, wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania
w poszczególnych latach, potencjalnymi źródłami finansowania zadania, jednostką
odpowiedzialną za realizację oraz wskaźnikiem monitoringu wykonania zadania.
5.3.1. Zasoby wodne

Cel systemowy:
Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody pitnej. Ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych.
Kierunki działań:
1) Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych
Zadania krótkoterminowe:
 Kontynuacja realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Miasta i Gminy Końskie”
 Budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej (oczyszczalnia Południowa do ul.
Partyzantów)
 Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków
 Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb)
 Kontrola realizacji umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie
osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
 Likwidacja hałdy odpadów poprodukcyjnych dawnego „Zamtal-u”
Zadania długoterminowe:
 Dalsza rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i infrastruktury do
oczyszczania ścieków
 Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
 Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb)
 Stały monitoring składowiska odpadów w Końskich
W celu ograniczenia niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do wód konieczna jest
realizacja działań mających na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy.
W tym celu od 2009 r. na terenie gminy realizowany jest Projekt pn. "Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie". Jednostką odpowiedzialną
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za realizację projektu jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z
o.o. Przedsięwzięcie jest przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności, Priorytet
I "Gospodarka wodno-ściekowa", działanie 1.1. "Gospodarka wodno - ściekowa w
Aglomeracjach pow. 15 tys. RLM". W ramach Projektu do końca roku 2015:
-

wybudowanych zostanie ok. 134,3 km sieci kanalizacji sanitarnej,
zmodernizowane zostanie ok. 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej
wybudowanych zostanie ok. 9,1 km sieci kanalizacji deszczowej
przebudowanych zostanie ok. 3,5 km sieci wodociągowej
przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Projekt realizowany będzie na obszarze aglomeracji Końskie wyznaczonej
rozporządzeniem nr 22/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz.
Województwa Świętokrzyskiego nr 89 poz. 1174) na terenie gminy Końskie.
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzą następujące zadania inwestycyjne:
-

-

Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kornica
Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Proćwin
Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch i Jeżów
Zadanie 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modliszewice
Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierosławice
Zadanie 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz
Zadanie 7- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów
Zadanie 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszów
Zadanie 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej miasta Końskie,
obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną
Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną
Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. 1 Maja
Zadanie 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Końskich "Browary"
Zadanie 12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara
i Końskie obręb 2 i 3
Zadanie 13 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Izabelowska, część ul.
Browarnej oraz w m. Izabelów
Zadanie 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Grzybowa
Zadanie 15 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody
Zadanie 16 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kazanów, Nowy Kazanów i część
Sierosławic
Zadanie 17 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentów, Stary i Nowy Dziebałtów,
Stary i Nowy Sokołów
Zadanie 18 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Młynek Nieświński i Nieświń
Zadanie 19 - Renowacja kanału sanitarnego "B" w Końskich (ul. Partyzantów, ul.
Sportowa, ul. 1-go Maja)
Zadanie 20 - Renowacja kolektora sanitarnego "A" doprowadzającego ścieki do
oczyszczalni w Kornicy
Zadanie 21 - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Modliszewice
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-

Zadanie 22 - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rogów
Zadanie 23 - Budowa kanalizacji deszczowej w części wschodniej miasta Końskie,
obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i Glinianą
Zadanie 24 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Modliszewice
Zadanie 25 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stopnia skanalizowania na terenie Miasta i
Gminy Końskie. Po realizacji Projektu w roku 2014 długość kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Końskie wyniesie 202,5 km (uwzględniając również ok. 3,0 km sieci z inwestycji własnych poza
Projektem). W wyniku realizacji Projektu do kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączone
dodatkowe 13 236 RLM z gospodarstw domowych. Jednocześnie, w wyniku procesów
demograficznych, zmniejszeniu ulegnie liczba RLM z gospodarstw domowych na obszarach
obecnie skanalizowanych o -489 RLM. Zatem przyrost RLM z gospodarstw domowych ustali
się na poziomie 12747 RLM. Przyrośnie również liczba RLM: z przemysłu i pozostałych o 551
RLM, ze ścieków dowożonych o 732 RLM, z wód infiltracyjnych i przypadkowych o 109 RLM.
Łączny przyrost RLM w stosunku do roku 2008 wyniesie 14139 RLM.
Stopień skanalizowania aglomeracji Końskie na rok po zakończeniu Projektu, liczony
według liczby mieszkańców będzie kształtował się na poziomie 96,6%. Natomiast stopień
skanalizowania aglomeracji liczony ładunkiem wszystkich ścieków (oprócz dowożonych),
według równoważnej liczby mieszkańców (RLM) wyniesie 97,0%. Natomiast ładunek ścieków
poddanych oczyszczaniu, uwzględniając ścieki dowożone do oczyszczalni taborem
asenizacyjnym, wyniesie 100,0% ładunku aglomeracji tzn. wszystkie ścieki z aglomeracji. W
miarę możliwości będą także dowożone ścieki z terenu gminy spoza aglomeracji.
Większość zadań w ramach projektu została już zakończona lub jest w trakcie realizacji.
W celu kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb),
a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków częstotliwości i sposobu usuwania
komunalnych osadów ściekowych gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji tych
urządzeń. Rejestr ten pozwoli również na opracowanie ewentualnego planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ściekami należy na
bieżąco kontrolować stan techniczny szamb (szczelność) oraz egzekwować umowy na
opróżnianie szamb.
Likwidacja nieczynnego składowiska odpadów przemysłowych byłych Zakładów
Metalurgicznych „Zamtal” w Końskich spowoduje eliminację zagrożeń zasobów wodnych
spowodowanych zanieczyszczeniami migrującymi z terenu byłego zakładu.
Na terenie gminy eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Końskich. W celu kontroli oddziaływania obiektu na środowisko należy prowadzić
m.in. badania monitoringowe jakości wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych
w rejonie składowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia
2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu
składowisk odpadów (Dz. U. 2002 Nr 220 poz. 1858) dla składowiska odpadów należy
prowadzić monitoring obejmujący fazę eksploatacyjną oraz poeksploatacyjną obejmującą
okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska. Zgodnie z § 6 ust. 3
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ww. rozporządzenia, jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od
zamknięcia składowiska odpadów wynika, że obiekt nie oddziałuje na środowisko, właściwy
organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych.
2) Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Zadania krótkoterminowe:
 Wymiana wodociągu - Modliszewice ul. Zielona
 Wymiana wodociągu - Modliszewice ul. Piotrkowska (od ujęcia wody do ul. Zielonej)
 Wymiana wodociągu - Końskie ul. Mechaniczna, Ceramiczna, Odlewnicza
 Budowa odcinka wodociągu (od oczyszczalni Południowa do UMIG Końskie)
Zadania długoterminowe:
 Dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
 Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie
gospodarstw domowych
 Zachowanie powierzchni istniejących zbiorników wodnych
 Rozwój obiektów małej retencji
 Energetyczne wykorzystanie istniejących stopni wodnych ( tam gdzie będzie to
technicznie i ekonomicznie uzasadnione)
Najistotniejsze przedsięwzięcie w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi
stanowi rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego gminy.
Istotne znaczenie mają działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do
celów bytowych, jak i gospodarczych. Optymalizacja zużycia wody będzie prowadzona
poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów
wody w procesach produkcyjnych i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych
użytkowników. Racjonalne gospodarowanie wodami w zakładach produkcyjnych powinno
również polegać na eliminowaniu poboru wód podziemnych i wykorzystywania wody pitnej
dla celów przemysłowych (z wyłączeniem przemysłu spożywczego).
Mała retencja stanowi skuteczny sposób zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej.
Utrzymanie powierzchni istniejących zbiorników wodnych pozwoli na zwiększenie
dyspozycyjnych zasobów wodnych. W „Programie małej retencji województwa
świętokrzyskiego” opracowanym w 2006 r. ujęto 4 zbiorniki retencyjne w obrębie gminy
Końskie do realizacji przez samorządy gminne w latach 2011-2015 (patrz Tabela 2). Program
zakłada prace pogłębiające lub remontowe na tych zbiornikach. Program zakłada szacunkowy
koszt realizacji tych zadań na poziomie 6 mln PLN.
Duże znaczenie dla wielkości retencji wodnej mają małe, często astatyczne zbiorniki
wodne. Magazynują one wodę w okresach o dużych opadach i stopniowo oddają ją
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w okresach suchych, stąd utrzymanie takich zbiorników jest niezwykle ważnym zadaniem.
Zbiorniki te można chronić np. poprzez tworzenie użytków ekologicznych.
Mała retencja ma także duże znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej.
2) Ochrona przeciwpowodziowa
Zadania krótkoterminowe:
 Uwzględnianie terenów zalewowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
 Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi
Zadania długoterminowe:
 Uwzględnianie terenów zalewowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
 Edukacja w zakresie ograniczania presji osadniczej na terenach zalewowych
W celu ochrony przez powodziami i podtopieniami należy uwzględniać występowanie
terenów zalewowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Należy
podkreślić, ze zagrożenie powodziowe mogą również stwarzać małe cieki, zwłaszcza na
terenach zurbanizowanych. Planiści nie posiadają dostatecznej wiedzy w tym zakresie, dlatego
zaleca się uzgadnianie projektów mpzp ze służbami RZGW i WZMiUW nie tylko na terenach
objętych mapami zagrożenia powodziowego.
Edukacja powodziowa jest bardzo ważnym elementem ograniczania skutków powodzi.
Edukacja powinna obejmować mieszkańców terenów zagrożonych powodzią we wszystkich
grupach wiekowych, począwszy od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz
przedsiębiorcy i pracownicy firm prowadzących działalność gospodarczą na trenach
zagrożonych.
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5.3.2. Powietrze atmosferyczne

Cel systemowy:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem
i promieniowaniem elektromagnetycznym.

Kierunki działań:
1) Ograniczenie niskiej emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii i energooszczędność
Zadania krótkoterminowe:
 Przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) i stworzenie systemu
organizacyjnego w celu jego realizacji
 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych
do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego
 Termomodernizacja budynku zmiękczalni ZEC (w tym dach i wymiana okien)
 Termomodernizacja budynku ciepłowni – maszynownia ZEC
 Modernizacja układu hydraulicznego ciepłowni
 Modernizacja węzłów cieplnych
 Modernizacja systemu ciepłowniczego – Etap II Wymiana i budowa sieci ciepłowniczej
(ok. 2 500 m)
 Kontener na oleje i paliwa
 Budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Maleniecka (Konecka)
Zadania długoterminowe:
 Ograniczanie niskiej emisji (zastępowanie kotłowni opalanych węglem na kotłownie
wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii)
 Dalsza gazyfikacja obszaru gminy
 Dalsza termomodernizacja budynków
 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 Stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych
obiektów
 Edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania
odpadów komunalnych w piecach domowych
Ograniczenie niskiej emisji polegać powinno głównie na wymianie węglowych urządzeń
grzewczych na urządzenia opalane bardziej ekologicznym paliwem, co skutkować będzie
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zmniejszeniem emisji związków siarki do atmosfery oraz likwidacją odpadu pyłu powstającego
podczas spalania węgla.

Należy promować działania zmniejszające straty cieplne w budynkach (izolacja cieplna,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Termomodernizacja prowadzona zwłaszcza
w budynkach użyteczności publicznej pozwoli na redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Członkowstwo w Unii Europejskiej obliguje Polskę do zwiększenia w całkowitym zużyciu
energii udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 15% w 2020 r. Na terenie gminy
Końskie istnieją potencjalne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wzrost
wykorzystania OZE niesie ze sobą korzyści ekologiczne w postaci zmniejszenie emisji gazów i
pyłów do atmosfery, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz powoduje
ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Rozwój OZE daje również korzyści gospodarcze
polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, czy dywersyfikacji źródeł
produkcji energii.
Obecnie na terenie gminy planuje się budowę MEW na rzece Czarna Maleniecka
(Konecka) w Sielpii. Należy jednak pamiętać, iż głównym ograniczeniem w rozwoju OZE w
zakresie energetyki wodnej jest negatywny wpływ elektrowni wodnych na środowisko
bytowania wędrownych ryb dwuśrodowiskowych i związane z tym wymagania wynikające z
regulacji prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000. W
przypadku budowy elektrowni wodnych na terenach chronionych konieczne jest rozważenie
czy planowana inwestycja może znacząco wpłynąć na ekosystem sieci Natura 2000. Decyzje
o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wydaje Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ),, gdy uzna, że przedsięwzięcie może znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000. Rzeka Czarna Maleniecka leży na obszarze Natura 2000
Dolina Czarnej PLH260015 oraz w granicach Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
2) Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego
Zadania krótkoterminowe:
 Budowa dróg na terenie miasta i gminy
 Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów
Zadania długoterminowe:
 Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów
 Remonty nawierzchni dróg
 Rozwój transportu rowerowego
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 Wprowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych: rower z innymi
środkami lokomocji
Na obszarze gminy do 2016 r. planowana jest realizacja następujących inwestycji w
zakresie budowy dróg:
- Budowa ulicy Zielonej w Modliszewicach
- Budowa ulicy Zielonej i Kolejowej w Końskich
- Budowa ulicy Jarzębinowej w Sielpi wraz ze ścieżką rowerową
- Budowa drogi w Nowym Kazanowie przez Pająki do Zaborcza
- Budowa drogi w Izabelowie
- Budowa drogi w Koczwarze
- Budowa dróg w Starym Dziebałtowie
- Budowa drogi w Pile
- Budowa ulicy Nadstawnej
- Budowa drogi Wąsosz – Żarowie
- Budowa drogi Pomyków - Koczwara
- Budowa dróg w Sielpi – Spółdzielcza, Wjazdowa, Relaksowa
- Budowy ulicy Granicznej (2) – Stary Młyn, Końskie
- Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Polnej w Sierosławicach
- Przedłużenie ulicy Hubala w Końskich
- Budowa drogi pomiędzy Staszica i Wjazdową wraz ze ścieżką rowerową.
Dla poprawy jakości powietrza na terenie gminy priorytetowa jest w pierwszej kolejności
realizacja inwestycji na terenie miasta o największym natężeniu ruchu, mających wpływ na
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza jego centrum. W Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie przewidziano
obwodnicę miasta w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica przebiega na południe od miasta,
zasadniczo poza terenami zainwestowania miejskiego. W opracowanych i uchwalonych
planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy ujęto ww. obwodnicę.
Rozbudowa i modernizacja dróg wpłynie na minimalizację uciążliwości związanych
z hałasem komunikacyjnym - pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych
oraz hałasu do środowiska powstających w wyniku eksploatacji pojazdów na drogach w złym
stanie technicznym.
Prowadzenie odpowiedniego planowania przestrzennego, mającego na celu minimalizację
uciążliwości związanych przede wszystkim z hałasem komunikacyjnym pozwoli na rozdział
funkcji terenu pod kątem wymogów normatywnych, co będzie skutkować ograniczeniem
negatywnego wpływu hałasu na środowisko i zdrowie ludzi.
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3) Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
Zadania krótko- i długoterminowe:
 Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego
 Zlokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Brak powszechnych dokładnej inwentaryzacji znaczących źródeł promieniowania
elektromagnetycznego (maszty i stacje przekaźnikowe telekomunikacyjne, stacje radarowe,
linie wysokiego napięcia) uniemożliwia dokładne określenie stopnia zagrożenia i sposobu
ograniczenia uciążliwości. Ewidencja ta powinna być prowadzona we współpracy z WIOŚ
Kielce i polegać na wykorzystaniu informacji zgromadzonych przez inspektorat.
Ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych powinna
polegać na właściwej lokalizacji obiektów, które mogą emitować pole elektromagnetyczne,
czyli uwzględniania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

5.3.3. Powierzchnia terenu i środowisko glebowe

Cel systemowy
Ochrona gleb i złóż surowców

Kierunki działań:
1) Zapobieganie degradacji gleb
Zadania krótkoterminowe:
 Rekultywacja terenów zanieczyszczonych, , w tym rekultywacja składowiska odpadów
byłych Zakładów Metalurgicznych „Zamtal”
Zadania długoterminowe:
 Monitorowanie stanu gleb na obszarze gminy
 Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
 Edukacja rolników - upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
 Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu
wypalania traw
Na terenach zurbanizowanych gleby ulegają silnym przekształceniom łącznie
z zanieczyszczeniem chemicznym. Zasadniczym zagrożeniem dla przyległych do szlaków
komunikacyjnych gruntów jest imisja pyłu i metali ciężkich, która powoduje kumulację
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zanieczyszczeń w glebie. Należy dążyć do rozpoznania występowania przekroczenia
dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w glebach oraz zapewnienia
dotrzymania obowiązujących standardów jakości gleb.
Szczególne zagrożenie dla środowiska glebowego na terenie gminy stanowi składowisko
odpadów przemysłowych byłych Zakładów Metalurgicznych „Zamtal”.
Uporządkowanie gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, głównie rozwój systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pozwoli na:
- ograniczenie niekontrolowanego przedostawania się do środowiska odpadów
komunalnych,
- eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
- ograniczenie masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, poprzez
zwiększenie stopnia odzysku odpadów (szczególnie odpadów biodegradowlanych),
- likwidację tzw. „dzikich wysypisk” i eliminację powodów ich powstawania
(największe zagrożenie wynikające z takiego pozbywania się odpadów stwarzają
odpady niebezpieczne deponowane w tych miejscach),
- ograniczenie przekształceń krajobrazu gminy, a przez to poprawę jego estetyki.
Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia związane z wdrażaniem
i upowszechnianiem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). Konieczna jest bowiem
właściwa edukacja w zakresie prowadzonych prac agrotechnicznych, zapobiegających
degradacji rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek
stosowanych nawozów oraz środków ochrony roślin, poprzeczno stokowy układ działek i pól,
dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje przeciwdziałające spływom
powierzchniowym). Działania te przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb
i zapobiegać będą ich degradacji. Właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin
i nawozami pozwoli również ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód
podziemnych i powierzchniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku zbiorników
wodnych, ponieważ powoduje ich eutrofizację.
2) Zapobieganie degradacji zasobów złóż mineralnych
Zadania krótkoterminowe:
 Współpraca z Powiatem Koneckim w sprawach związanych z eksploatacją surowców
mineralnych (w tym rozpoznanie nielegalnego wydobycia kopalin)
Zadania długoterminowe:
 Likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin
 Rekultywacja zdegradowanych terenów poeksploatacyjnych
Na terenie gminy surowce czwartorzędowe mogą być eksploatowane lokalnie na potrzeby
mieszkańców. Wydobycie na tak niewielką skalę ma niewielki negatywny wpływ na
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środowisko. Jednak ze względu na wymóg posiadania odpowiednich zezwoleń na wydobycie
surowców mineralnych należy zapobiegać, aby takie lokalne wydobycie nie przekształciło się
w nielegalną eksploatację na większą skalę. Tereny poeksploatacyjne powinny zostać
zrekultywowane.
5.3.4. Zasoby przyrody

Cel systemowy:
Zachowanie i ochrona bioróżnorodności
Kierunki działań:
1) Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności gminy
Zadania krótkoterminowe:
 Uwzględnianie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych w planowaniu
inwestycji
 Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów
ochrony środowiska i przyrody
Zadania długoterminowe:
 Uwzględnianie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych w planowaniu
inwestycji
 Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów
ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych
 Tworzenie nowych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, pomniki przyrody)
 Zachowanie i ochrona dolin rzecznych i zbiorników wodnych
 Zachowanie bioróżnorodności terenów rolniczych (śródpolnych zadrzewień, kęp oraz
oczek wodnych stałych i okresowych)
 Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych
 Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków przy pracach termomodernizacyjnych oraz
minimalizacja skutków ograniczenia miejsc lęgowych
 Zachowanie powierzchni parków i terenów zadrzewionych
W kompetencji gminnego organu ochrony środowiska znajdują się zadania wynikające z
planowania przestrzennego oraz wydawanie następujących decyzji dotyczących korzystania ze
środowiska stanowiące instrument, przez który organ gminy może regulować sprawy ochrony
środowiska przy realizacji planowanych inwestycji:
-

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć mogących
zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko;
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-

-

postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko;
postanowienie w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.

Objęcie prawną ochroną wartościowych obiektów i obszarów ma na celu: utrzymanie
procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej,
zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin
i zwierząt wraz z ich siedliskami przez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego
stanu, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Zadania te realizowane są
poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń, zakazów i nakazów, których zakres uzależniony
jest od formy ochrony prawnej oraz indywidualnych cech chronionego ekosystemu.
Wszystkie cieki i zbiorniki wodne, a także inne ekosystemy o charakterze
zdeterminowanym przez wodę (źródliska, torfowiska, lasy łęgowe, łąki zalewowe, szuwary)
to obiekty pełniące ważne role przyrodnicze m. in. jako ostoje bioróżnorodności, czy ciągi
migracyjne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za ochroną tego typu
ekosystemów jest ich wrażliwość na zmiany zachodzące w ich sąsiedztwie, szczególnie
naruszanie stosunków hydrologicznych.
Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania mało
zmienionych rzek i ich dolin. Ochrona takich korytarzy ekologicznych, jak rzeki z ich dolinami
zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych, ale także
sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miast i wsi położonych w dolinach
rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego
i samooczyszczaniu wód.
Obszary rolnicze bogate są w siedliska o charakterze półnaturalnym, które posiadają
rodzimy skład gatunkowy, utrzymujący się dzięki ekstensywnej działalności człowieka. Miejsca
te często stanowią ostoje dzikiej przyrody. Istotnym elementem krajobrazu rolniczego są
również użytki przyrodnicze takie, jak np.: oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, torfowiska,
miedze i inne tereny nierolne. Ich utrzymanie uzależnione jest od stosowania metod
gospodarki rolniczej przyjaznych środowisku, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie
zasobami przyrody i ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Do
elementarnych zasad takiego gospodarowania należy właściwy dobór roślin do uprawy
i dostosowanie poziomu nawożenia do typu siedliska. Specyfiką rolnictwa zrównoważonego
jest wielokierunkowość produkcji rolniczej, która sprzyja różnicowaniu się struktury
krajobrazu obszarów wiejskich i zachowaniu różnorodności biologicznej.
Zwiększanie bioróżnorodności na terenach rolniczych polega na wprowadzaniu
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Nasadzenia tego typu pełnią funkcje gleboi wodochronne. Funkcja wodochronna sprowadza się do stabilizacji brzegów rzek i cieków
wodnych oraz ograniczeniu powierzchniowego spływu wody. Funkcja glebochronna polega na
przeciwdziałaniu erozji wodnej i wietrznej gleb poprzez korzeniową stabilizację gruntu.
Zadrzewienia są także ostoją dziko żyjących drobnych zwierząt, ptaków i owadów, które
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odgrywają istotną rolę w biocenotycznej regulacji równowagi miejscowych ekosystemów.
Zadrzewienia śródpolne spełniają szereg ważnych funkcji środowiskowych:
- przechwytują zanieczyszczenia obszarowe,
- spełniają w krajobrazie rolniczym funkcję barier biogeochemicznych,
- ograniczają odpływ wody z gleby,
- wykazują korzystny wpływ na mikroklimat pól i łąk,
- hamują prędkość wiatru,
- wpływają na zwiększenie wilgotności powietrza w warstwie przy gruntowej,
- ograniczają erozję wietrzną i wodną,
- stanowią ważny element kształtowania krajobrazu wiejskiego.
Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów
wiejskich są tzw. programy rolnośrodowiskowe. Ich celem jest ochrona i kształtowanie
środowiska na obszarach rolnych oraz łagodzenie negatywnych skutków środowiskowych
gospodarki rolnej.
W ostatnich latach obserwuje się intensywne działania termomodernizacyjne. W ich
efekcie zostaje ograniczona liczba miejsc gniazdowania ptaków pełniących ważne ogniwo
w systemie przyrodniczym gminy. Prace termomodernizacyjne często prowadzone są
w okresie lęgowym ptaków, co skutkuje wysoką śmiertelnością młodych osobników.
Zachowanie powierzchni terenów zadrzewionych i parków jest niezwykle istotne dla
utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców gminy. Obszary zielone stanowią miejsce
infiltracji wód opadowych i roztopowych, naturalny filtr powietrza, a także pełnią funkcje
ekranów akustycznych i terenów rekreacyjnych.
2) Ochrona i zrównoważone użytkowanie kompleksów leśnych
Zadania krótko- i długoterminowe:
 Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej
 Ochrona istniejących kompleksów leśnych
 Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony lasów
Zrównoważone użytkowanie lasów należy realizować poprzez gospodarkę leśną
prowadzoną zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody. Trwale zrównoważona gospodarka
leśna, to działalność zmierzająca do ukształtowania takiej struktury lasów i wykorzystania
ich w taki sposób i tempie, zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego,
wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego i żywotności. Wszelkie zabiegi
techniczno-leśne powinny uwzględniać konieczność zachowania bogactwa gatunkowego
i strukturalnego lasu. Należy dążyć do renaturalizacji lasów silnie przekształconych
gospodarką leśną, a ekosystemy zbliżone do naturalnych przynajmniej częściowo objąć
ochroną bierną. Planując skład gatunkowy nowych drzewostanów należy uwzględniać skład
110

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

gatunkowy zbiorowiska roślinnego stanowiącego potencjalną roślinność naturalną na
odpowiednich siedliskach. Należy zachować powierzchnie leśne występujące na terenie
gminy. Pełnią one funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne.

5.3.5. Gospodarka odpadami

Cel systemowy:
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenie oddziaływania odpadów na środowisko
Kierunek działań:
1) Rozwój systemu gospodarki odpadami i zmniejszenie wpływu odpadów na
środowisko
Zadania krótkoterminowe
 Dostosowanie zasad funkcjonowania i zarządzania systemem zagospodarowania
odpadów komunalnych w gminie do nowych regulacji prawnych
 Realizacja gminnego programu usuwania azbestu
 Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości
Końskie
Zadania długoterminowe:
 Edukacja mieszkańców dot. minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia
w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.)
 Promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych, wielokrotnego użytku,
ulegających biodegradacji
 Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Zasadnicza zmiana dotyczy roli gmin w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Znowelizowana ustawa nakłada na gminy obowiązek zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy. Najpóźniej od 1 lipca 2013 r. odpady z gospodarstw domowych będzie odbierał
podmiot wyłoniony przez gminę w drodze przetargu. Rada gminy będzie określała
wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób
świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Opłaty stanowić będą dochód gminy, z
których finansować będzie system gospodarki odpadami na swoim terenie.
Od 1.IV.2009 r. po przeprowadzeniu skutecznego referendum odpady odbierane są
przez Gminę za odpłatnością. Należy doskonalić obecnie funkcjonujący system pod kątem
znowelizowanych przepisów ww. ustawy.
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Od 2008 r. gmina Końskie sukcesywnie realizuje „Gminny program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”, w którym przewidziane zostało
sukcesywne oczyszczanie obszaru miasta i gminy Końskie z wyrobów zawierających azbest
oraz ich unieszkodliwienie. Zgodnie z obowiązującym prawem, usunięcie z terenu
nieruchomości wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu nieruchomości.
Z uwagi na to, iż są to działania kosztowne, Gmina Końskie zdecydowała się wesprzeć
swoich mieszkańców, przejmując na siebie koszty związane z usunięciem i utylizacją takich
wyrobów. Na ten cel Gmina Końskie co roku pozyskuje dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Właściciele nieruchomości
zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie
Miasta i Gminy w Końskich.
Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie
realizowane będzie w ramach porozumienia międzygminnego gmin powiatu koneckiego i
skarżyskiego, tj. z gminami wchodzącymi w skład Regionu 6 gospodarki odpadami
komunalnymi województwa świętokrzyskiego, który został wskazany w Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na 2012-2018. W skład Regionu 6 wchodzą
następujące gminy powiatu koneckiego: Końskie, Stąporków, Fałków, Gowarczów,
Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków oraz powiatu skarżyskiego: Skarżysko
Kamienna, Suchedniów, Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne. W skład zakładu wchodzić
będzie: instalacja składowania odpadów, instalacja do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów
zielonych.

5.3.6. Edukacja ekologiczna

Cel systemowy:
Świadome ekologicznie społeczeństwo
Kierunek działań:
1) Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Zadania krótko- i długoterminowe:
 Utrzymanie istniejących i wprowadzanie nowych programów edukacji ekologicznej
i organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach
 Powszechny dostęp do informacji o środowisku
 Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej
 Promocja walorów środowiskowych gminy
 Szkolenie zawodowe nauczycieli i pracowników administracji samorządowej w zakresie
ochrony środowiska
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 Realizacja programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w jednostkach
oświatowych
 Edukacja ekologiczna rolników w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki
Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska
oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany system
edukacji ekologicznej. Konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna
skierowana do dzieci oraz osób dorosłych i różnych grup zawodowych (rolników,
organizatorów turystyki, przedsiębiorców). Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym w formalnym systemie kształcenia
obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.
System kształcenia uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie u nich umiejętności
obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody
i szacunku dla niej oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze w gminie problemy związane
z ochroną środowiska.
Podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyja organizacja miejsc rekreacji
z wykorzystaniem walorów naturalnych w postaci ścieżek edukacyjnych.
Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest
zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania
społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także
o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających
wpływ na jego stan. Edukacja społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego
stosunku do otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego
poszanowania i zachęcić do wprowadzania zdrowego trybu życia.
Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji informacji
o środowisku poprzez tworzenie rejestrów informacji środowiskowych. Udostępnianie
informacji będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych zachowań społeczności
lokalnej.

113

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W formułowaniu harmonogramu, tj. listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w latach 2013 –2016, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione w poprzednim rozdziale.
Cele ekologiczne do 2020 roku i kierunki działań przedstawione w rozdziale 4, są bazą dla
konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych). W formułowaniu listy
przedsięwzięć uwzględniono przedsięwzięcia zgłaszane do realizacji w najbliższych czterech
latach przez gminę.
Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach, gdzie przyporządkowano
je konkretnym kierunkom działań, wyszczególnionym w ramach każdego celu ekologicznego
do 2020 roku (Rozdz. 4), podano szacunkowe koszty ich realizacji, źródła finansowania oraz
instytucje odpowiedzialne i włączone w ich realizację.
Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości
realizowania innych, w tym tych charakteryzujących się mniejszą skalą.
Proponowane do realizacji w latach 2013 – 2016 przedsięwzięcia ujęto w następujących
tabelach:
Zasoby wodne – Tabela 32
Powietrze atmosferyczne – Tabela 33
Powierzchnia terenu i środowisko glebowe – Tabela 34
Zasoby przyrody – Tabela 35
Gospodarka odpadami – Tabela 36
Edukacja ekologiczna – Tabela 37
W tabelach zastosowano następujące oznaczenia:
 literowe w kolumnie „Zadania”:
(W) – zadania własne gminy;
(K) – zadania koordynowane przez gminę;


kolory w wierszach zadań:
zadania inwestycyjne
zadania pozainwestycyjne
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Tabela 32 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie "Zasoby wodne"
Jednostka
Szacunkowe koszty w tys. PLN
Termin
Kierunki działań
Zadania
odpowiedzialna
Źródła finansowania
realizacji 2013 2014 2015 2016
za realizację
Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
Ograniczenie
Uporządkowanie
dotacja Funduszu Spójności
dopływu
gospodarki wodno59,8%,
zanieczyszczeń do
ściekowej na terenie
PWiK w
kredyt komercyjny 18,7%,
2009-2015
245 248, 919
wód
Gminy Końskie (K)
Końskich
pożyczka długoterminowa
powierzchniowych
17,4%
i podziemnych
środki własne 4%
Budowa odcinka
sieci kanalizacji
ciśnieniowej
PWiK w
środki własne PWIK w
2013
300
(oczyszczalnia
Końskich
Końskich
Południowa do ul.
Partyzantów) (K)
Prowadzenie
rejestru
zadanie
przydomowych
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
środki własne gminy
ciągłe
oczyszczalni ścieków
(W)
Prowadzenie
rejestru zbiorników
zadanie
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
środki własne gminy
bezodpływowych
ciągłe
(szamb) (W)
Kontrola realizacji
umów na
opróżnianie
zadanie
zbiorników
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
środki własne gminy
ciągłe
bezodpływowych
oraz usuwanie
osadów z
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Wskaźniki
monitorowania
długość sieci
kanalizacyjnej; liczba
przyłączy;
% mieszkańców
korzystających z sieci
kanalizacji sanitarnej
długość
nowowybudowanego
odcinka sieci
kanalizacyjnej

istnienie aktualnego
rejestru

istnienie aktualnego
rejestru

liczba kontroli;
liczba stwierdzonych
naruszeń
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Kierunki działań

Zadania

przydomowych
oczyszczalni ścieków
(W)
Likwidacja hałdy
odpadów
poprodukcyjnych
dawnego „Zamtal-u”
(W)
Racjonalna
Wymiana wodociągu
gospodarka
- Modliszewice ul.
zasobami wodnymi Zielona (K)
Wymiana wodociągu
- Modliszewice ul.
Piotrkowska (od
ujęcia wody do ul.
Zielonej) (K)
Wymiana wodociągu
- Końskie ul.
Mechaniczna,
Ceramiczna,
Odlewnicza (K)
Budowa odcinka
wodociągu (od
oczyszczalni
Południowa do
UMIG Końskie) (K)
Ochrona
Uwzględnianie
przeciwpowodziowa terenów
zalewowych w
miejscowych
planach

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Gmina Końskie

2013-2017

PWiK w
Końskich

2013

PWiK w
Końskich

PWiK w
Końskich

2013

2013

PWiK w
Końskich

2013

Gmina Końskie

zadanie
ciągłe

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

Źródła finansowania

Wskaźniki
monitorowania

środki własne gminy,
przychód ze sprzedaży
zawartości hałdy
(37 385 tys. PLN)

brak hałdy

200

środki własne PWIK w
Końskich

długość
zmodernizowanej
sieci wodociągowej

200

środki własne PWIK w
Końskich

długość
zmodernizowanej
sieci wodociągowej

1 000

środki własne PWIK w
Końskich

długość
zmodernizowanej
sieci wodociągowej

środki własne PWIK w
Końskich

długość
nowowybudowanego
odcinka sieci
wodociągowej

środki własne gminy

odpowiednie zapisy w
mpzp

37 015,2

120

wkład rzeczowy gminy
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Kierunki działań

Zadania

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Gmina Końskie

2014-2016

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

Źródła finansowania

Wskaźniki
monitorowania

środki własne gminy,
WFOŚiGW

wykonanie odbudowy
[tak/nie]

zagospodarowania
przestrzennego (W)
Odbudowa zbiornika
wodnego w Sielpi
(W)

10 000
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Tabela 33 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie "Powietrze atmosferyczne"
Jednostka
Szacunkowe koszty w tys. PLN
Termin
Wskaźniki
Kierunki działań
Zadania
odpowiedzialn
Źródła finansowania
realizacji 2013 2014 2015 2016
monitorowania
a za realizację
Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
Ograniczenie niskiej Przygotowanie
emisji i
programu Ograniczenia
energooszczędność Niskiej emisji (PONE) i
środki własne gminy
stworzenie systemu
Gmina Końskie
2013
30
NFOŚiGW
istnienie PONE
organizacyjnego w celu
WFOŚiGW
jego realizacji
(W)
Realizacja PONE
środki własne zarządców i
poprzez stworzenie
zarządcy i
właścicieli
systemu zachęt do
właściciele
NFOŚiGW i WFOŚiGW,
liczba wymienionych
wymiany systemów
nieruchomości 2013-2014
33 000
środki własne gminy
systemów grzewczych
grzewczych do
Gmina Końskie
fundusze unijne
w ramach PONE
uzyskania wymaganego
ZEC
efektu ekologicznego
kredyt BOŚ
(K)
Termomodernizacja
budynku zmiękczalni
wykonanie
ZEC (dach i wymiana
ZEC Końskie 2013-2014
150
środki własne ZEC Końskie termomodernizacji
okien)
[tak/nie]
(K)
Termomodernizacja
wykonanie
budynku ciepłowni –
ZEC Końskie 2013-2014
80
środki własne ZEC Końskie termomodernizacji
maszynownia ZEC
[tak/nie]
(K)
Modernizacja układu
wykonanie
hydraulicznego
ZEC Końskie 2013-2014
300
środki własne ZEC Końskie modernizacji
ciepłowni
[tak/nie]
(K)
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Kierunki działań

Ograniczenie
uciążliwości
systemu
komunikacyjnego

Zadania

Jednostka
odpowiedzialn
a za realizację

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

Modernizacja węzłów
cieplnych
ZEC Końskie 2013-2016
(K)
Modernizacja systemu
ciepłowniczego – Etap
Gmina Końskie
II Wymiana i budowa
2013-2016
ZEC Końskie
sieci ciepłowniczej (ok.
2 500 m) (K)
Kontener na oleje i
PGK Końskie
2013
5
paliwa (K)
Budowa małych
elektrowni wodnych na
Gmina Końskie 2014-2016
rzece Czarna
Maleniecka (W)
Budowa ulicy Zielonej
w Modliszewicach (W) Gmina Końskie
2013
3 000
Budowa ulicy Zielonej
i Kolejowej w Końskich
(W)
Budowa ulicy
Jarzębinowej w Sielpi
wraz ze ścieżką
rowerową (W)
Budowa drogi w
Nowym Kazanowie
przez Pająki do
Zaborcza (W)
Budowa drogi
w Izabelowie (W)

2014

2 500

2014

Gmina Końskie

2015

1 400

2 000

2 000

800
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Źródła finansowania

Wskaźniki
monitorowania

środki inwestycyjne gminy,
dofinansowanie z funduszy
zewnętrznych,
środki własne ZEC Końskie

długość
nowowybudowanej i
zmodernizowanej
sieci

środki własne PGK Końskie zakup kontenera

7 500

Gmina Końskie 2014-2015

2016

wykonanie
środki własne ZEC Końskie modernizacji
[tak/nie]

250

Gmina Końskie 2014-2016

Gmina Końskie

2015

środki własne gminy
WFOŚiGW

liczba i moc
nowowybudowanych
MEW

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych

długość
wybudowanych dróg

środki UE
środki własne gminy

długość
wybudowanych dróg

środki UE
środki własne gminy

długość
wybudowanych dróg;
długość ścieżek
rowerowych

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych

długość
wybudowanych dróg

Narodowy Program
Przebudowy Dróg

długość
wybudowanych dróg
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Kierunki działań

Zadania

Jednostka
odpowiedzialn
a za realizację

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

Źródła finansowania

Wskaźniki
monitorowania

Lokalnych
Budowa drogi
w Koczwarze (W)
Budowa dróg w Starym
Dziebałtowie
(W)
Budowa drogi w Pile
(W)
Budowa ulicy
Nadstawnej (W)
Budowa drogi Wąsosz –
Żarowie (W)
Budowa drogi
Pomyków – Koczwara
(W)
Budowa dróg w Sielpi –
Spółdzielcza,
Wjazdowa, Relaksowa
(W)
Budowy ulicy
Granicznej (2) – Stary
Młyn, Końskie (W)
Budowa ulicy Cichej,
Słonecznej i Polnej
w Sierosławicach (W)
Przedłużenie ulicy
Hubala w Końskich (W)
Budowa drogi
pomiędzy Staszica i

Gmina Końskie

2015

1 500

środki własne gminy

Gmina Końskie

2016

3 000

Gmina Końskie

2016

1 300

Gmina Końskie

2016

2 000

Gmina Końskie

2014

Gmina Końskie

2016

700

środki UE
środki własne gminy
środki UE
środki własne gminy
środki UE
środki własne gminy
środki własne gminy

1 000

środki własne gminy

środki UE
środki własne gminy

Gmina Końskie

2014

2 000

Gmina Końskie

2014

Gmina Końskie

2016

Gmina Końskie

2015

400

środki własne gminy

Gmina Końskie

2015

1 000

środki własne gminy

200

środki własne gminy

bd.

120

środki UE
środki własne gminy

długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg

długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg
długość
wybudowanych dróg;
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Kierunki działań

Zadania

Jednostka
odpowiedzialn
a za realizację

Wjazdową wraz ze
ścieżką rowerową (W)
Wprowadzenie do
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
Gmina Końskie
zapisów o standardach
akustycznych dla
poszczególnych
terenów (W)
Ochrona przed
Prowadzenie ewidencji
niejonizującym
źródeł promieniowania Gmina Końskie
promieniowaniem
elektromagnetycznego
WIOŚ Kielce
elektromagnetyczny (K)
m
Zlokalizowanie
obszarów narażonych
na ekspozycję
niejonizującym
promieniowaniem
Gmina Końskie
elektromagnetycznym
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego
(W)

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

Źródła finansowania

Wskaźniki
monitorowania
długość ścieżek
rowerowych

zadanie
ciągłe

wkład rzeczowy gminy

środki własne gminy

odpowiednie zapisy
w mpzp

zadanie
ciągłe

wkład rzeczowy jednostek
odpowiedzialnych

środki własne gminy

istnienie aktualnego
rejestru źródeł
promieniowania
elektromagnetycz.

zadanie
ciągłe

wkład rzeczowy gminy

środki własne gminy

odpowiednie zapisy
w mpzp
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Tabela 34 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie "Powierzchnia terenu i środowisko glebowe"
Jednostka
Szacunkowe koszty w tys. PLN
Kierunki
Termin
Wskaźniki
Zadania
odpowiedzialna
Źródła finansowania
działań
realizacji
monitorowania
2013
2014
2015 2016
za realizację
Ochrona gleb i złóż surowców
Zapobieganie Rekultywacja terenów
degradacji
zanieczyszczonych, w
gleb
tym rekultywacja
właściciele i
środki własne właścicieli i % powierzchni
składowiska odpadów
zarządcy
bd.
bd.
zarządców nieruchomości zrekultywowanej
byłych Zakładów
nieruchomości
Metalurgicznych
„Zamtal” (K)
Współpraca z
Powiatem Koneckim
w sprawach
związanych z
Zapobieganie
Gmina Końskie
eksploatacją
istnienie rejestru
degradacji
zadanie
wkład rzeczowy jednostek
środki własne jednostek
Powiat Konecki
surowców
miejsc nielegalnego
zasobów złóż
ciągłe
odpowiedzialnych
odpowiedzialnych
mineralnych (w tym
wydobycia kopalin
mineralnych
rozpoznanie
nielegalnego
wydobycia kopalin)
(K)
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Tabela 35 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie " Zasoby przyrody"
Kierunki działań

Ochrona i
kształtowanie
bioróżnorodności

Ochrona
i zrównoważone
użytkowanie
kompleksów
leśnych

Zadania

Jednostka
odpowiedzialn
a za realizację

Szacunkowe koszty w tys. PLN

Termin
realizacji

2013

2014

2015

2016

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności
Uwzględnianie ochrony
wartości przyrodniczych
i krajobrazowych
Gmina Końskie zadanie ciągłe
wkład rzeczowy gminy
w planowaniu
inwestycji (W)
Uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego
Gmina Końskie zadanie ciągłe
wkład rzeczowy gminy
aspektów ochrony
wartości przyrodniczych
i krajobrazowych (W)
Prowadzenie
zrównoważonej
Gmina Końskie
wkład rzeczowy jednostek
zadanie ciągłe
gospodarki leśnej (K)
nadleśnictwa
odpowiedzialnych

Źródła
finansowania

Wskaźniki
monitorowania

środki własne
gminy

odpowiednie zapisy
w decyzjach i
postanowieniach
gminnego organu
ochrony środowiska

środki własne
gminy

odpowiednie zapisy
w mpzp

środki własne
jednostek
odpowiedzialnych

stan zdrowotny
kompleksów leśnych

Ochrona istniejących
kompleksów leśnych (K) Gmina Końskie
zadanie ciągłe
nadleśnictwa

wkład rzeczowy jednostek
odpowiedzialnych

środki własne
jednostek
odpowiedzialnych

powierzchnia lasów;
stan zdrowotny
kompleksów leśnych

Edukacja dzieci i
młodzieży w zakresie
ochrony lasów (K)

wkład rzeczowy jednostek
odpowiedzialnych

środki własne
jednostek
odpowiedzialnych

rodzaj i ilość
przeprowadzonych
działań
edukacyjnych

nadleśnictwa

zadanie ciągłe
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Tabela 36 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie " Gospodarka odpadami"
Kierunki działań

Zadania

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Termin
realizacji

Szacunkowe koszty w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

Źródła
finansowania

Wskaźniki
monitorowania

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenie oddziaływania odpadów na
środowisko
Rozwój systemu
Dostosowanie zasad
gospodarki
funkcjonowania i
odpadami i
zarządzania
funkcjonowanie
zmniejszenie
systemem
systemu gospodarki
wkład
wpływu odpadów zagospodarowania
środki własne
odpadami zgodnego
Gmina Końskie
2013
rzeczowy
na środowisko
odpadów
gminy
z nowymi
gminy
komunalnych w
regulacjami
gminie do nowych
prawnymi
regulacji prawnych
(W)
Realizacja gminnego
ilość usuniętych
programu usuwania
środki własne
wyrobów
Gmina Końskie
azbestu
gminy 15%;
azbestowych;
właściciele
2013-2016
400
(K)
dotacja z
ilość zrealizowanych
budynków
WFOŚiGW 85% wniosków na pomoc
finansową
Rozbudowa
Program
Regionalnego Zakładu
Gmina Końskie
Operacyjny
Zagospodarowania
istnienie RZGO w
PGK Końskie
2013-2016 12 649,1 32 571,3 809,6 55,2
Infrastruktura i
Odpadów w
Końskich
Gminy Regionu 6
Środowisko 85%;
miejscowości Końskie
środki własne
(K)
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Kierunki działań

Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa

Tabela 37 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2016 w zakresie "Edukacja ekologiczna”
Szacunkowe koszty w tys.
Jednostka
Termin
Źródła
PLN
Zadania
odpowiedzialna
Wskaźniki monitorowania
realizacji
finansowania
za realizację
2013 2014 2015 2016
Świadome ekologicznie społeczeństwo
Utrzymanie
istniejących
istnienie programu
i wprowadzania
nowych
edukacji ekologicznej;
programów
edukacji
zadanie
środki własne
liczba konkursów szkolnych
ekologicznej
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
ciągłe
gminy
o tematyce ekologicznej
i organizowanie konkursów
organizowanych w ciągu
o tematyce
ekologicznej
roku
w szkołach (W)
Powszechny dostępu do
zadanie
środki własne
istnienie systemu dostępu
informacji
o środowisku Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
ciągłe
gminy
do informacji o środowisku
(W)
Wyznaczenie i organizacja
środki własne
Gmina Końskie zadanie
wkład rzeczowy jednostek
ścieżek
edukacji
jednostek
liczba powstałych ścieżek
nadleśnictwa
ciągłe
odpowiedzialnych
ekologicznej (K)
odpowiedzialnych
Promocja
walorów
liczba kampanii
środowiskowych gminy (W)
zadanie
środki własne
promujących;
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
ciągłe
gminy
nakład wydanych ulotek,
folderów
Szkolenia
zawodowe
liczba zorganizowanych
nauczycieli i pracowników
zadanie
środki własne
szkoleń;
administracji
Gmina Końskie
wkład rzeczowy gminy
ciągłe
gminy
liczba uczestników szkoleń
samorządowej w zakresie
i kursów
ochrony środowiska (W)
Realizacja
programów
liczba zorganizowanych
edukacyjnych i konkursów
środki własne
jednostki
zadanie
wkład rzeczowy jednostek
konkursów/zrealizowanych
z zakresu
ochrony
jednostek
oświatowe
ciągłe
oświatowych
programów;
środowiska w jednostkach
oświatowych
liczba uczestników
oświatowych (K)
Edukacja
ekologiczna Gmina Końskie zadanie
wkład rzeczowy gminy
środki własne
liczba rozpropagowanych
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Kierunki działań

Szacunkowe koszty w tys.
Jednostka
Termin
PLN
Zadania
odpowiedzialna
realizacji
za realizację
2013 2014 2015 2016
rolników
w zakresie Świętokrzyski
ciągłe
i ŚODR
Kodeksu Dobrej Praktyki
Ośrodek
Rolniczej,
programów
Doradztwa
rolnośrodowiskowych,
Rolniczego
rolnictwa
ekologicznego,
agroturystyki (K)
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Źródła
finansowania
gminy i ŚODR

Wskaźniki monitorowania
KDPR;
liczba przeszkolonych
rolników
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7.

Aspekty ekonomiczne wdrażania Programu
7.1. Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach
2013 – 2016

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi
nakładami finansowymi. Oszacowanie kosztów wdrażania programu podaje się zwykle
w ujęciu cztero- lub pięcioletnim, tj. odpowiadającym okresowi realizacji celów
krótkoterminowych. Szacunek kosztów w perspektywie do 2019 roku byłby obarczony zbyt
dużym błędem i stałby się mało przydatny.
Zestawienie kosztów realizacji działań w latach 2013-2016 opracowano w oparciu
o inwestycje, wyszczególnione w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w rozdziale 6. Dla
pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład rzeczowy”. Dotyczy
to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od bieżącego
zapotrzebowania i sytuacji. Wiele działań nieinwestycyjnych będzie również realizowane
w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, a więc
bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się może również udziału
merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania w organizacji przedsięwzięcia.
7.2. Struktura finansowania

W oparciu o prognozę źródeł finansowania realizacji polityki ekologicznej państwa (PEP),
można spodziewać się, że struktura finansowania wdrażania Programu w najbliższych latach
będzie kształtować się podobnie (Tabela poniżej).
Tabela 38 Prognozowana struktura finansowania wdrażania Programu

Źródło finansowania

Wg PEP 2008 (2009-2012)

Wg PEP 2008 (2013-2016)

Udział (%)

Środki własne przedsiębiorstw
Środki jednostek samorządu

43
11

45
7

Polskie fundusze ekologiczne
Budżet państwa
Fundusze zagraniczne

21
5
20

24
7
17

7.3. Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie możliwe dzięki stworzeniu sprawnego
systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań
proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 2 stopniowy system), fundacje
i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety powiatów i gmin oraz budżet
centralny.
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7.3.1.

Krajowe fundusze ekologiczne
7.3.1.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania
przedsięwzięć proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu
państwa. Fundusze stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i preferencyjnych pożyczek dla
podmiotów podejmujących działania proekologiczne. Wynika to z ilości środków, jakimi
dysponują fundusze, korzystnymi warunkami udostępniania środków finansowych,
uproszczonymi procedurami uzyskania wsparcia finansowego, regionalnego i lokalnego
charakteru funduszy. Lokalny charakter funduszy sprawia, że różnią się one między sobą co do
zasobności finansowej, priorytetów inwestycyjnych, koordynacji prac i systemu procedur.
W Polsce działają:
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieje od 1989
roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju, a także zadań i celów
wynikających z polityki ekologicznej państwa. Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska działają na podstawie art. 400 Ustawy prawo ochrony środowiska. Fundusze te
udzielają wsparcia w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych.
O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty
podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania
przedsięwzięć określonych w ustawie. Najważniejszym zadaniem NFOŚiGW w ostatnich latach
jest sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Źródłem wpływów
NFOŚiGW są opłaty za korzystanie ze środowiska i kary za naruszanie przepisów regulujących
warunki korzystania ze środowiska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Pożyczki i dotacje przyznawane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach, zwany dalej Wojewódzkim Funduszem, na cele określone w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zgodnie z obowiązującą w Wojewódzkim Funduszu listą
przedsięwzięć priorytetowych określoną w oparciu o „Politykę Ekologiczną Państwa”,
„Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, „Strategię rozwoju województwa
świętokrzyskiego”, „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”,
„Plan Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz zgodnie z planem
działalności Wojewódzkiego Funduszu i stosowanymi przez Wojewódzki Fundusz kryteriami
wyboru przedsięwzięć do dofinansowania.
Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z
konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, związanych z
członkostwem w Unii Europejskiej.
Fundusz udziela dofinansowania na realizację zadań służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej w formie:
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 oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
 dotacji, w tym: dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz dokonywanie
częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.
Fundusz udziela dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z listą
przedsięwzięć priorytetowych, która ogłaszana jest co roku przez Fundusz.
Zasady przyznawania pomocy regulują dokumenty WFOŚiGW w Kielcach: „Lista
przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”, „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz
tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć
finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach”. Ww. dokumenty publikowane są na stronie internetowej Funduszu na
każdy kolejny rok.
7.3.1.2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.2004.121.1266 j.t. z póżn. zm.), która jest
podstawą prawną i źródłem jego funkcjonowania. Funkcjonowanie FOGR szczegółowo określa
regulamin ustalony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Z funduszu mogą
być dofinansowane następujące działania:
 Rekultywacje na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość
użytkową wskutek działalności nieustalonych osób;
 Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
 Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury
przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
 Przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu
nasion i sadzonek, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń
przeciwerozyjnych, oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3;
 Budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji;
 Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych
z ochroną gruntów rolnych;
 Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego
użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz
z zakresu ochrony gruntów rolnych;
 Wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
 Rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych
pracowniczych ogrodów działkowych;
 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.
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Dochodami FOGR są:
 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
 Opłaty z tytułu wykorzystywania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych
z produkcji rolniczej;
 Opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystanie próchnicznej
warstwy gleby;
 Opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone z tytułu niezgodnego
z przepisami wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 Opłaty z tytułu nie zakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych.
O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu
terytorialnego, jak i osoby fizyczne oraz osoby prawne, podejmujące zamierzenia
inwestycyjne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nadzór nad Funduszem prowadzi Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie.
7.3.1.3. Środki zgromadzone w budżecie powiatowym i gminnym

Środki zgromadzone w budżecie powiatowym oraz gminnym z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska skierowane są na działania obejmujące:
 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
 wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z
dostępem do informacji o środowisku;
 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw
ciekłych;
 wspomaganie ekologicznych form transportu;
 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan
gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających
ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska;
 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju;
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 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi;
 przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z
Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
 współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z
zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
7.3.1.4. Fundusz Leśny

Podstawą prawną do utworzenia Funduszu Leśnego była Ustawa o ochronie gruntów
rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów z 1971 r. Fundusz Leśny stanowi formę
gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. Fundusz Leśny przeznacza się
dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki
leśnej. Środki Funduszu Leśnego mogą także być przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej,
badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej,
sporządzanie planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów
i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
Część środków funduszu leśnego przeznacza się na zalesianie gruntów, które nie są
własnością Skarbu Państwa.
Źródła wpływów Funduszu Leśnego:
a) Odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna obciążający koszty
działalności nadleśnictw;
b) Należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;
c) Należności wynikające z odszkodowań:
 Cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów
przemysłowych, a także z innych tytułów;
 Z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 Za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych;
d) Dochody z udziału w spółkach;
e) Dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych na zadania zlecone przez
administrację rządową, a w szczególności na:
 Wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych
gruntów w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru;
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Wykonywanie krajowego programu zwiększania lesistości oraz pielęgnację i ochronę
upraw i młodników powstałych w ramach realizacji tego programu;
Zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości;
Sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów,
aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach
leśnych;
Opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt;
Finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa.
7.3.1.5. Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz Termomodernizacji utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą z dnia
18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 ze
zmianami). W 2009 roku na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz.U.10.76.493), rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął
aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.
Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących
przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach
komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25%
zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie
termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia
termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej
korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje
zmniejszenie:
 Rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych,
budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez
jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewania wody użytkowej:
 W budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co
najmniej o 10%;
 W budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację
systemu grzewczego - co najmniej o 15%;
 W pozostałych budynkach - co najmniej o 25%;
 Co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:
 Kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany
bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku;
 Ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią
ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11, 6 MW, dostarczającej ciepło do
budynków;
 Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła,
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów
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zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku
rocznym;
Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem
jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:
 Budynków mieszkalnych;
 Budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu
terytorialnego;
 Lokalnej sieci ciepłowniczej;
 Lokalnego źródła ciepła;
 Budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki
społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka,
dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym
przeznaczeniu.
Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, np.:
 Osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego);
 Gminy;
 Osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych;
 Wspólnoty mieszkaniowe.
Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek
o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w Banku Gospodarstwa
Krajowego bez udziału innych banków. Formularz wniosku o przyznanie premii
termomodernizacyjnej można otrzymać w banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym
warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego.
Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz
z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
Kredyty
na
realizację
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
z premią
termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to: Bank BPH S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank
Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.,Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,ING Bank
Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Kredyt Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
Nordea Bank Polska S.A., PKO BP S.A, Bank Pekao S.A.
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7.3.2.

Fundusze Unii Europejskiej
7.3.2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów
przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie
stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach
o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie
przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 17 osi priorytetowych:


















Gospodarka wodno – ściekowa;
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
Transport przyjazny środowisku;
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej;
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku;
Bezpieczeństwo energetyczne;
Kultura i dziedzictwo kulturowe;
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Pomoc techniczna – Fundusz Spójności;
Konkurencyjność regionów.

Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju:
 Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku
projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej
50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską;
 Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne
organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów
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publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących
tych organów i jednostek;
 Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez
beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;
 Projekty pomocy technicznej.
Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.
Tabela 39 Wykaz instytucji uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

Instytucja Pośrednicząca

Oś
priorytetowa

Instytucja Wdrażająca

XI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej *
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej *
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
Instytut Nafty i Gazu

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

XII

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Ministerstwo Zdrowia

XIII

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia

I

Ministerstwo
Środowiska

II
III
IV
V
VI

Ministerstwo
Transportu

VII
VIII
IX

Ministerstwo
Gospodarki

X

Ministerstwo Nauki
XIV
Ośrodek Przetwarzania Informacji
i Szkolnictwa Wyższego
*NFOŚiGW dla projektów powyżej 25 mln euro netto, WFOŚiGW dla projektów poniżej 25
mln euro netto
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7.3.2.2. Regionalny
Program
Świętokrzyskiego 2007-2013

Operacyjny

Województwa

RPOWŚ jest jednym z 16 programów regionalnych, które są realizowane w ramach
Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013. Program ma za zadanie wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie
w regionie.
Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Cele osi priorytetowej:
 Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska i
energetycznej oraz poprawa efektywności systemów infrastruktury z tego zakresu,
 Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji.
Kategorie interwencji:
33 – Energia elektryczna
39 – Energia odnawialna: wiatrowa
40 – Energia odnawialna: słoneczna
41 – Energia odnawialna: z biomasy
42 – Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie
energią
44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 – Oczyszczanie ścieków
47 – Jakość powietrza
50 – Rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
51 – Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000)
53 – Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i
instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i
technologicznym)
54 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Przykładowe projekty obejmować będą:
 Budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych w aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM,
 Budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w
aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM,
 Budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych,
 Budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM,
 Budowę i modernizację elementów infrastruktury przeciwpowodziowej,
 Budowę i modernizację zbiorników wodnych wielofunkcyjnych o pojemności i
stopni wodnych (zgodnie z Programem małej retencji dla województwa
świętokrzyskiego),
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 Budowę, rozbudowę i modernizację regionalnych zakładów gospodarki odpadami,
instalacji do segregacji, unieszkodliwiania i odzysku odpadów,
 Modernizację spalarni odpadów niebezpiecznych.
 Rekultywację składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych,
 Budowę i modernizację zintegrowanych systemów ciepłowniczych,
 Wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł
energii,
 Budowę i modernizację systemów dystrybucji sieci elektrycznej.
Główne grupy beneficjentów
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 Administracja rządowa,
 Organizacje pozarządowe
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 Parki narodowe i krajobrazowe,
 Przedsiębiorcy,
 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie
wymienione powyżej).
Współfinansowanie projektów ze środków EFRR wyniesie do 85% wydatków
kwalifikowanych, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej.
7.3.2.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym,
określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą
realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.
Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel
w ustawie budżetowej.
Fundusze związane z ochroną środowiska
następujących działań PROW:
1) Oś 1:
Działanie 121 -Modernizacja gospodarstw rolnych
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Działanie ma m.in. na celu zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące
modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem
produkcji leśnej i rybnej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak
i nieżywnościowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych do produkcji energii
odnawialnej). W zakres operacji mogą wchodzić inwestycje związane z wytwarzaniem
i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji
rolnej.
Dotowaniu podlegają m.in. wydatki na:
 budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli;
 zakup lub instalację maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;
 zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających
bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.
Beneficjentem pomocy jest osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca
działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
W pierwszym okresie wdrażania Programu, celem ułatwienia dostępu do środków
publicznych podmiotom, które dotychczas nie otrzymały wsparcia, ogranicza możliwość
korzystania z pomocy beneficjentom działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.
Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych.
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części
poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej
jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie
realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). Równowartość kwoty
wyrażona w euro ma charakter indykatywny.
Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych
będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących
wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów
naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;
 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez
osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia;
 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej
na obszarach górskich, innych obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach,
na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej;
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 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez
osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia,
na obszarach górskich, innych obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach,
na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej;
 75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej
w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej – dotyczy umów
zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.
Działanie 125 -Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa
Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Celem Schematu II jest poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych,
zwiększenie retencji wodnej i poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.
Pomoc udzielana w ramach tego schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu
melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą
one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie
przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności:
 budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania
i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników wodnych, stopni wodnych
itp.;
 budowa lub remont systemów nawodnień grawitacyjnych;
 remont istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich
do nawodnień grawitacyjnych;
 budowa lub remont urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę
w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych;
 projekty służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa;
 projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.
Zakres działania obejmuje:
 opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
 koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym
dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych
zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień
grawitacyjnych i ciśnieniowych;
 koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10%
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).
Beneficjentem Schematu II jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
2) Oś 2:
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Działanie 214 –Program rolnośrodowiskowy
Realizacja programu rolnośrodowiskowego ma przyczynić się do zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.
Głównym założeniem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej ma metodach
zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody.
Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich,
w szczególności:
 przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo
oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
 promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
 odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;
 ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin
uprawnych.
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych:
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
Natura 2000
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
Natura 2000
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
Pakiet 9. Strefy buforowe.
Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi
rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych
kosztów transakcyjnych. Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy
dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe.
Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po
wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu.
Beneficjentem działania jest rolnik.
Działanie 221, 223 –Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Cele Działania:
 powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niskiej
przydatności dla rolnictwa;
 utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez
zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;
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 zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian
klimatu.
Działanie obejmuje następujące formy pomocy:
 wsparcie na zalesienie, która pokrywa koszty założenia uprawy zgodnie z zasadami
obowiązującymi w krajowych przepisach o lasach (Zasady Hodowli Lasu) oraz jeśli
jest to uzasadnione - ochrony przed zwierzyną poprzez grodzenie uprawy,
 premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej oraz za ochronę
indywidualną sadzonek drzew przed zwierzyną,
 premię zalesieniową, stanowiącą ekwiwalent za wyłączenie gruntu z upraw rolnych.
Wsparcie na zalesienie polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania
poprawek w 2 roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej
płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów. Wsparcie będzie wypłacane
jednorazowo po założeniu uprawy.
Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 hektar
zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia
koszty prac pielęgnacyjnych (zwalczanie chwastów i patogenów), ochronę indywidualną
cennych drzew oraz wczesne czyszczenie.
Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 hektar
zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów
rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej.
Beneficjentem Działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż
rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność
Skarbu Państwa.
Działanie 226 – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy
oraz/wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
Celem Działania jest przywrócenie lasom zniszczonym w wyniku katastrof naturalnych
i klęsk żywiołowych ich potencjału biologicznego oraz potrzeba ochrony prewencyjnej lasów
zagrożonych pożarami.
W ramach działania mogą być wspierane projekty związane z:
 przygotowaniem leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby odbudowy
uszkodzonych lasów;
 uporządkowaniem uszkodzonej powierzchni leśnej;
 odnowieniem lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw;
 pielęgnacją i ochroną uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów
przyrodniczych;
 udostępnianiem terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu;
 wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.
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Działanie realizowane będzie w ramach dwóch schematów:
Schemat I – Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska
żywiołowa.
Schemat II – Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do
dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.
Pomoc udzielana w ramach powyższego działania dostępna będzie, w przypadku
wystąpienia naturalnej katastrofy lub pożaru na obszarach leśnych całej Rzeczypospolitej
Polskiej, bez względu na formę własności.
Beneficjentem są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –
Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Pomoc udzielana jest na mocy umowy i polega na refinansowaniu poniesionych
kosztów.
3) Oś 3:
Działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:
a) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:
 zaopatrzenia w wodę;
 odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub
kanalizacji zagrodowej;
b) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
c) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru,
wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.
Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów
i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.
Beneficjentem jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest
jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.
Pomoc może być przyznana na:
a) projekt realizowany w miejscowości należącej do:
 gminy wiejskiej lub
 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
lub
 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
b) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które
mają zastosowanie do tego projektu.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu – max. 75 % kosztów
kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości
co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.
7.3.2.4. Fundusz LIFE+
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LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się
wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym
celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska,
realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla
problemów dotyczących ochrony przyrody.
LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty
w zakresie:
 Wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony
priorytetowych siedlisk i gatunków;
 Ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania
polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki
odpadami;
 Działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania
świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat
zapobiegania pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk;
Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
 Przyroda i różnorodność biologiczna;
 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska;
 Informacja i komunikacja.
Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu.
Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską.
7.3.3.

Instytucje i programy pomocowe
7.3.3.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do upraw roślin energetycznych
O płatność do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik, który:
 Uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty
energetyczne i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych
z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami
przetwórczymi i ilości roślin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej jednostki
przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie umowy
odpowiadają, co najmniej plonowi reprezentatywnemu albo;
 uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na
cele
energetyczne
w ilości
odpowiadającej,
co
najmniej
plonowi
reprezentatywnemu;
 Płatności do upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne przyznawane są,
jeżeli zadeklarowana powierzchnia upraw wszystkich roślin energetycznych wynosi,
co najmniej 0, 3 ha.
Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych:
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 Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia
roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:
 jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);
 buraki cukrowe;
 soja;
 rośliny wieloletnie (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant
olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);
 zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna);
 rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do
ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa
w gospodarstwie:
 zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna);
 zboża;
 nasiona roślin oleistych – nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu,
rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika
(łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do
siewu;
 jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.
Grunty rolne, na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności do upraw roślin
energetycznych, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów
ochrony środowiska (zgodnie z normami).
7.3.3.2. Departament Generalny XI Komisji Europejskiej

Dotacje przyznawane przez departament wspierają działania na rzecz ochrony środowiska
i zachowania różnorodności przyrody i krajobrazu. Finansowane są również małe projekty.
Kwota dofinansowania projektu waha się w granicach od 20 do 60 tys. euro, pomoc może być
udzielana przez okres 1 roku. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek za
pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wnioski składa się w listopadzie i grudniu. Formularz wniosku można
otrzymać bezpośrednio z Departamentu Generalnego XI.
7.3.3.3. Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska

Funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. Fundusz finansuje przedsięwzięcia
w dziedzinach:
 Ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym);
 Przeciwdziałanie zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii;
 Ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym);
 Ochrona warstwy ozonowej;
 Przeciwdziałanie degradacji powierzchni ziemi, pustynnieniu ziemi i niszczeniu lasów.
7.3.3.4. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Fundusz Partnerstwa
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Fundusz Partnerstwa przejął działalność dotacyjną Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
Udzielane przez Fundusz Partnerstwa dotacje wspierają i uzupełniają programy realizowane
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Fundusz Pożyczkowy dla Grup Partnerskich
Fundusz jest tworzony jako mechanizm wsparcia organizacji pozarządowych skupionych
w Krajowej Sieci Grup Partnerskich, zrównania ich szans w stosunku do innych podmiotów
w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, głównie finansowanych na zasadzie
refundacji kosztów. Celem Funduszu Pożyczkowego dla Grup Partnerskich jest wypracowanie
optymalnego modelu współpracy z Grupami Partnerskimi w zakresie pomocy
w prefinansowaniu realizowanych przez nie projektów na rzecz rozwoju zrównoważonego.
Fundusz ma zwiększyć zdolność organizacji pozarządowych do realizacji ich działań
statutowych, podejmowanych w ramach i na rzecz Grup Partnerskich. Cel ten będzie
realizowany przez udzielanie przez Fundusz nieoprocentowanych krótkoterminowych
pożyczek, które umożliwią realizację przewidzianych w projektach zadań do czasu uzyskania
przez pożyczkobiorcę refundacji kosztów.
Program Czysty Biznes
Program Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki
działaniom na rzecz ochrony środowiska. Firmy Czystego Biznesu stają się bardziej
konkurencyjne, ponieważ:
 Efektywnie zarządzają zasobami;
 Obniżają koszty działalności;
 Ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko;
 Korzystają z doświadczeń innych firm;
 Spełniają wymogi prawa ochrony środowiska;
 Zdobywają nowe rynki;
 Pozyskują partnerów do realizacji inicjatyw i projektów.
Firmy biorą udział w programie poprzez uczestnictwo w klubach, które zrzeszają
przedsiębiorstwa wg siedziby lub profilu działalności. Każdy klub ma swojego opiekuna
(Koordynatora), którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z członkami w celu
pomocy w korzystaniu z oferty Programu. Członkowie klubów otrzymują pomoc w postaci
doradztwa, informacji i szkoleń.
Adresaci Programu:
 Małe i średnie przedsiębiorstwa - główni adresaci Programu Czysty Biznes, firmy
produkcyjne lub usługowe, które chcą rozwiązywać problemy związane z ochroną
środowiska i BHP.
 Duże firmy - zainteresowane ograniczeniem własnych kosztów poprzez uczestnictwo
w Programie dostawców i kontrahentów firmy, zapraszane są do Programu
w charakterze firmy patronackiej.
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 Samorządy - zainteresowane udziałem w projektach Czystego Biznesu związanych
z podnoszeniem konkurencyjności regionów oraz aktywnym wspieraniem rozwoju
przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia ekologicznych standardów działania.
7.3.3.5. Banki

Banki realizują pomoc finansową na inwestycje proekologiczne najczęściej w formie
pożyczek i kredytów preferencyjnych. Inne formy finansowania to poręczenia kapitałowe,
emisje obligacji komunalnych, dotacje i sponsoring organizacji pozarządowych.
Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą:
 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 Bank Gospodarstwa Krajowego
 Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
 Bank Ochrony Środowiska S.A.
 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR
 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu
 Kredyt Bank S.A
 LG Petro Bank S.A.
 Powszechny Bank Kredytowy S.A.
 Bank BPH S.A.
 Europejski Bank Inwestycyjny
 Bank Współpracy Europejskiej S.A.
 HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A
 ING Bank Śląski S.A.
7.3.3.6. Instytucje leasingowe

W formie leasingu najczęściej finansowane są środki transportu, maszyny i urządzenia,
linie technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają zakłady komunalne,
jak również gminy.
7.3.3.7. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne biorą
o potencjalnie dużej stopie wzrostu.

udział

w inwestycjach

w podmiotach

prywatnych

Popularnym funduszem jest Central and Eastern European Infrastructure Resources
Partners. Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi z Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe związane z:
 Recyklingiem i minimalizacją ilości powstających odpadów;
 Zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii;
 Produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia
w wodę, redukcji i kontroli zanieczyszczeń;
 Poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii.
Poza tym fundusz oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi
oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania.
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7.4. Adresy jednostek finansujących

Tabela poniżej zawiera wykaz jednostek finansujących działania w zakresie ochrony
środowiska wraz z adresami.
Tabela 40 Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami

Jednostka finansująca

Adres kontaktowy
Krajowe fundusze ekologiczne
ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa
Narodowy Fundusz Ochrony
(22) 849 00 79; fax (22) 849 72 72
Środowiska i Gospodarki Wodnej
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
Wojewódzki Fundusz Ochrony
tel. (41) 366-15-12, fax (41) 366-09-05
Środowiska i Gospodarki Wodnej
e-mail: biuro@wfos.com.pl
w Poznaniu
www.wfos.com.pl
Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów
Środowiska
Rolnych
Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (41) 342-11-92
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Fundusz Leśny
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
tel. (48) 385-60-00
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Fundusz Termomodernizacyjny
tel. (22) 522 96 39, 596 59 23, fax (22) 522 91 94
e-mail: dwrr@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl/fundusze/ft
Fundusze UE
W zależności od realizowanego działania –
Program Operacyjny Infrastruktura
patrz Tab. 37
i Środowisko
www.pois.gov.pl
Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Regionalny Program Operacyjny
Oddział Zarządzania RPO
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (41) 342-18-74l
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce
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Jednostka finansująca

Adres kontaktowy
tel. (41) 349 09 00
Ministerstwo Środowiska
Departament Infrastruktury i Środowiska
Fundusz LIFE+
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (22) 5792 417, fax (22) 5792 629
e-mail: life@mos.gov.pl
Instytucje i programy pomocowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji
Świętokrzyski Oddział Regionalny
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce
tel. (41) 349 09 00
UNIT D.4 (Global Environment)
Departament Generalny XI Komisji
TRMF 01/77; rue de la Loi 200; B-1049 Brussels
Europejskiej
fax 296 95 57; e-mail: christoph.bail@dg11.cec.be
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
tel. (22) 639 87 63; fax (22) 620 90 93
Polskiej
www.efrwp.com.pl; e-mail: efrwp@efrwp.com.pl
ul. Bracka 4; 00-502 Warszawa
tel. (22) 621 27 04; fax (22) 629 51 25
Ekofundusz
www.ekofundusz.org.pl; e-mail:
info@ekofundusz.org.pl
al. Niepodległości 186; 00-608 Warszawa
Fundusz na Rzecz Globalnego
tel. (22) 825 45 97; fax (22) 825 45 97
Środowiska
www.undp.org.pl
Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej
al. W. Reymonta 12a; 01-849 Warszawa
„Polska Wieś 2000” im. Macieja
tel. (22) 663 78 00; fax (22) 663 09 86
Rataja.
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Fundacja Wspomagania Wsi
tel. (22) 636 25 71-75, fax. 22 636 62 70
www.fww.org.pl ; e-mail: fww@fww.org.pl
Banki
ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
tel. (22) 860 40 00; 0801 123 456; fax 860 50 00
www.bgz.pl
Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego
(22) 522 91 93; fax 522 91 94
www.bgk.com.pl ; email: bgk@bgk.com.pl
ul. Dubois 5a; 00-184 Warszawa
Bank Inicjatyw Społecznotel. (22) 860 11 00; fax 860 11 02
Ekonomicznych S.A.
www.bise.pl; e-mail: contact@bise.pl
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Jednostka finansująca

Adres kontaktowy
Al. Jana Pawła II 12; 00-950 Warszawa
Bank Ochrony Środowiska S.A.
(22) 850 87 35; fax 850 88 91
www.bosbank.pl; e-mail: bos@bosbank.pl
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa
tel. (22) 520 80 00; fax 520 80 01;
Bank Światowy
www.worldbank.org.pl
e-mail: Poland_Feedback@worldbank.org.pl
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa
- EBOR
tel. (22) 520 57 00; fax 520 58 00; www.ebrd.com
ul. Mielżyńskiego 22; 61-725 Poznań
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
tel. (61) 856 24 00
w Poznaniu
www.gbw.com.pl ; e-mail: office@gbw.com.pl
ul. Kasprzaka 2/8; 01-211 Warszawa
Kredyt Bank S.A
tel. (22) 634 54 00; 0800 120 360; fax 634 53 35
www.kredytbank.pl; e-mail: dbp@kredytbank.pl
ul. Rzgowska 34/36; 93-172 Łódź
tel. (42) 681 93 20; 0800 169 800; fax 681 93 72
LG Petro Bank S.A.
www.lgpetrobank.com.pl;
office@lgpetrobank.com.pl
ul. Towarowa 15a; 00-958 Warszawa
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
tel. (22) 53180 00; fax 531 86 40
www.pbk.pl
Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
Bank BPH SA
tel. (12) 618 68 88, fax (12) 618 68 63
www.bph.pl, e-mail: bank@bph.pl
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Europejski Bank Inwestycyjny
www.eib.eu.int
e-mail: infopol@eib.org
ul. Sudecka 95/97, 53-128 Wrocław
Bank Współpracy Europejskiej S.A.
tel. (71) 334 91 10, fax (71) 334 91 09
www.bwe.pl, e-mail: bwe@bwe.pl
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A
tel. (22) 656 21 69, fax (22) 656 21 88
www.hypovereinsbank.com.pl
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
ING Bank Śląski S.A.
tel. (32) 357 70 00, fax (32) 634 53 35
www.ing.pl, e-mail: mampytanie@ingbank.pl
Funduszeinwestycyjne
Central and Eastern European
Al. Jerozolimskie 81;02-001 Warszawa
Infrastructure Resources Partners
tel. (22) 695 09 30; fax (22) 695 09 45
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8.

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
8.1. Wprowadzenie

W celu realizacji Programu Ochrony Środowiska konieczne jest ustalenie systemu
zarządzania tym programem. System ten powinien składać się z następujących elementów:
 zasady realizacji Programu;
 instrumenty zarządzania;
 monitoring;
 struktura zarządzania Programem;
 sprawozdawczość z realizacji Programu;
 harmonogram realizacji;
 działania w zakresie zarządzania.
Zarządzanie Programem odbywać się powinno z uwzględnieniem zasad zrównoważonego
rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z kompetencjami i obowiązkami
podmiotów zarządzających.
8.2. Uczestnicy wdrażania Programu

Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska powinna być zasada
wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem,
świadomych istnienia Programu i ich uczestnictwa w nim. Można wyodrębnić cztery grupy
podmiotów uczestniczących w Programie z uwagi na pełnioną przez nie rolę. Są to:
 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem;
 Podmioty realizujące zadania programu;
 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu;
 Społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację
i równomierne obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków.
Bezpośrednim realizatorem Programu będzie samorząd gminy jako realizator inwestycji
w zakresie ochrony środowiska na swoim terenie, jak również podmioty gospodarcze
planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program.
Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji zadań
Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo
gminy.
8.3. Instrumenty realizacji Programu

Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów, które
pozwolą na jego weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących
w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej powiatu. Instrumenty
służące realizacji Programu wynikają z ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy
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o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne,
finansowe, społeczne i strukturalne.
8.3.1.

Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych należą:
 Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym
pozwolenia zintegrowane;
 Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami;
 Koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców
mineralnych.
Ponadto bardzo ważnymi instrumentami służącymi właściwemu gospodarowaniu
zasobami środowiska są raporty i przeglądy ekologiczne oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska
prowadzony zarówno w odniesieniu do badań jakości środowiska, jak też do ilości zasobów
środowiskowych.
8.3.2.

Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:
 Opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za
pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub
do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
komunalnych, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są
ścieki;
 Administracyjne kary pieniężne;
 Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna;
 Kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych
funduszy;
 Pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek
i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu
państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.
8.3.3.

Instrumenty społeczne

Uzgodnienia instytucjonalne i konsultacje społeczne są ważnym elementem skutecznego
zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wśród nich istnieje podział na
dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, druga polega na
budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.
W pierwszym przypadku narzędziami są:
 Dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń;
 Interdyscyplinarny model pracy;
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 Współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.
W drugim:
 Udział społeczeństwa w zarządzaniu
publicznych;
 Prowadzanie kampanii edukacyjnych.

poprzez

systemy

konsultacji

i debat

Narzędziami dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych są:
 Środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty;
 Strategie i plany działań;
 Systemy zarządzania środowiskiem;
 Ocena wpływu na środowisko;
 Ocena strategii środowiskowych.
Narzędziami włączającymi mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego rozwoju
są:







Opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska);
Regulacje cenowe;
Regulacje użytkowania;
Ocena inwestycji;
Środowiskowe zalecenia dla budżetowania;
Kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.

Narzędziami dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju zrównoważonego są:
 Wskaźniki równowagi środowiskowej;
 Ustalenie wyraźnych celów operacyjnych;
 Monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym
wdrażanie Programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków
i codziennych postaw. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny rozwój edukacji
ekologicznej, a w społeczeństwie potrzebę wiedzy na temat aspektów środowiskowych
działań i produktów. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe organizacje ekologiczne
i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w społeczeństwie mają kampanie
ekologiczne, które mają na celu uświadamianie i nagłaśnianie problemów ekologicznych
społeczeństwu.
Szkolenia powinny być organizowane w szczególności dla:
 Pracowników administracji;
 Mieszkańców;
 Nauczycieli szkół wszystkich szczebli;
 Członków organizacji pozarządowych;
 Dziennikarzy;
 Dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych;
 Właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych.
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Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa
nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie
środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu
decyzji o działaniach inwestycyjnych mogących mieć wpływ na jakość środowiska.
8.3.4.

Instrumenty strukturalne

Do instrumentów strukturalnych należą programy strategiczne np. strategie rozwoju wraz
z programami sektorowymi. Strategia jest dokumentem wytyczającym główne tendencje
i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska.
Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych (np. dot. rewitalizacji,
rozwoju przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska, itd.).
8.4. Monitoring środowiska

Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega polepszeniu
czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości
środowiska i zachodzących w nim zmian. Wyniki prowadzonego monitoringu są również
podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Monitoring dostarcza
informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.
Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony
Środowiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Skoordynowanie działań
pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników badań.
Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów poszczególnych
wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki ekologicznej państwa.
W ramach sieci krajowych realizowane są również badania wynikające z zobowiązań
międzynarodowych. Dane są gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe
bazy danych zlokalizowane są w instytutach naukowo-badawczych sprawujących nadzór
merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami.
Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie i wojewódzkie mają za zadanie
udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie czy województwie.
Programy badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną, gospodarczą
i ekologiczną charakterystyką danego obszaru. W praktyce inicjatywę odnośnie organizacji
systemów regionalnych podejmują wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Ujęcie
w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane jest poprzez uzgadnianie
programów z wojewodami.
Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych
źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń. Tworzone są przez
organy administracji państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na
środowisko. Koordynacyjna rola Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska
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realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci
lokalnej, jak również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast decyzje
obligujące podmioty gospodarcze do realizacji badań środowiska, na które mają znaczący
wpływ wydawane są przez władze samorządowe.
W gminie Końskie monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu
regionalnego województwa świętokrzyskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką Inspekcję
Ochrony Środowiska w Kielcach. W okresie wdrażania Programu, dane uzyskiwane
z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy ocenie realizacji i aktualizacji Programu
ochrony środowiska.
8.5. Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem
8.5.1.

Kontrola i monitoring Programu

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winny
obejmować określenie stopnia wykonania działań:
 określenie stopnia realizacji przyjętych celów;
 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem;
 analizę przyczyn rozbieżności.
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać co dwa lata stopień wdrożenia. W latach
2013-2016 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych
działań, a pod koniec 2016 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi
w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla
kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2017-2024,
z uszczegółowieniem działań na lata 2017-2020.
Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii
krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.
8.5.2.

Wdrażanie i zarządzanie Programem

Program ochrony środowiska dla gminy Końskie wchodzi do realizacji na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Końskich.
Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego
zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi
instytucjami włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska.
Za realizację programu odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć
koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Burmistrza, powinien pełnić referat
odpowiedzialny za ochronę środowiska (osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska).
Koordynator będzie współpracował ściśle z Burmistrzem i Radą Miejską, przedstawiając
okresowe sprawozdania z realizacji programu.
Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić:
poszczególne wydziały i referaty urzędu gminy, podmioty gospodarcze, instytucje
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kontrolujące (WIOŚ w Kielcach, WSSE w Kielcach, PSSE w Końskich), mieszkańców, organizacje
pozarządowe, nauczycieli i inne. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować
poprzez stałą wymianę informacji i wiedzy. Jednocześnie każdy z partnerów powinien być
informowany o postępach we wdrażaniu Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca
się opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów uczestniczących we wdrażaniu
Programu.
Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami, bowiem zagrożenia dla
środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także na znacznie większych
obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w oparciu o współpracę
z sąsiednimi gminami np. w zakresie gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej.
Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść także korzyści
ekonomiczne.
8.6. Harmonogram wdrażania Programu

W poniższej tabeli określono harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska
gminy Końskie.
Tabela 41 Harmonogram wdrażania Programu Ochrony środowiska dla gminy Końskie

Zadania
Cele długoterminowe do
2020 r.
Cele krótkoterminowe do
2016 r.
Monitoring stanu
środowiska
Mierniki efektywności ·
Programu
Ocena realizacji celów ·
krótkoterminowych
Raport z realizacji ·
Programu

2013
do
2020
20132016

2014

2015

Weryfikacja Programu
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2017
do
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20172020

2018

2019
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8.7. Mierniki realizacji Programu

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to
mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu
środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.
Tabela 42 Mierniki realizacji Programu Ochrony Środowiska

Cel

Mierniki

Wartość

Źródło danych

poziom zanieczyszczenia
powietrza wg oceny
rocznej z
uwzględnieniem
kryteriów w celu
ochrony zdrowia

pył PM10 - C
pył PM2,5 - C
SO2 - A
NO2 - A
CO – A
benzen - A
B(a)P - C
As - A
Cd - A
Ni - A
Pb - A
O3 - A/D2

WIOŚ, 2011

SO2 - A
NOx - A
O3 - A/D2

WIOŚ, 2011

3 961 szt.

UMiG, 2012

139,985 km

UMiG, 2012

1 392 gospodarstwa

GUS, 2011

18 028 os. / 48,8%

GUS, 2011

km 214+600
69,1
dzień
65,2
62,6
noc
58,5
km 213+500

GDDKiA, 2010

Powietrze atmosferyczne.
Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego.

poziom zanieczyszczenia
powietrza wg oceny
rocznej z
uwzględnieniem
kryteriów w celu
ochrony roślin
liczba przyłączy do sieci
gazowej
długość sieci gazowej
odbiorcy gazu
ogrzewający mieszkania
gazem
liczba/procent ludności
korzystającej z sieci
gazowej
Ochrona przed hałasem
poziom hałasu przy
drodze krajowej nr 42
[dB]
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Cel

Mierniki

Wartość
67,1
63,3
60,2
56,3

dzień
noc
długość ekranów
akustycznych [m]
Zasoby wodne
klasa jakości wód
podziemnych w ppk
Zapewnienie wszystkim
Modliszewice
mieszkańcom gminy
odpowiedniej jakości wody stan ekologiczny JCW
do picia. Ochrona wód
powierzchniowych powierzchniowych
rzeka Krasna w ppk Stara
i podziemnych.
Wieś
długość sieci
wodociągowej
liczba przyłączy
wodociągowych
liczba/procent
mieszkańców
korzystających z sieci
wodociągowej
zużycie wody:
na cele komunalne
na cele przemysłowe
długość sieci
kanalizacyjnej
liczba przyłączy
kanalizacyjnych
liczba/procent
mieszkańców
korzystających
z kanalizacji sanitarnej
przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Środowisko glebowe
liczba czynnych
Ochrona gleb i złóż
eksploatacji złóż
surowców
surowców mineralnych
liczba miejsc z
przekroczonymi
standardami jakości
gleby
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Źródło danych

0

GDDKiA, 2012

V – wody złej jakości

WIOŚ, 2010

dobry

WIOŚ, 2011

265,4 km

UMiG, 2012

6 183 szt.

UMiG, 2012

30 868 / 83,6%

GUS, 2011

933 110,15 m3
507 549,79 m3

PWiK, 2012

269 km

UMiG, 2012

2 695 szt.

UMiG, 2012

17 946 / 48,6%

GUS, 2011

41

UMiG,
02.01.2013 r.

2

UMiG, 2012

5

RDOŚ, 2012
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Cel
Zasoby przyrodnicze
Zachowanie i ochrona
bioróżnorodności

Gospodarka odpadami
System gospodarki
odpadami komunalnymi na
terenie gminy zgodny z
zasadą zrównoważonego
rozwoju oraz zmniejszenie
oddziaływania odpadów na
środowisko
Edukacja
Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

Mierniki
powierzchnia/udział
gruntów leśnych
zalesionej
liczba pomników
przyrody

Wartość

Źródło danych

12 797,5 ha / 50,3%

GUS, 2011

4

RDOŚ, 2012

(15 01 01) – 120,56 Mg
(15 01 02) – 521,00 Mg
ilość zebranych
(15 01 07) – 489,26 Mg
odpadów komunalnych z
(20 03 07) – 103,40 Mg
terenu gminy
(19 12 12) – 40,83 Mg
(20 03 01) – 7 505,14 Mg

UMiG, 2012

rodzaj prowadzonych
działań

UMiG, 2012

udział w akcjach
ekologicznych, ulotki

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą być brane
pod uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko
i stanu środowiska oraz wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa. Wskaźniki te ze
względu na ich opisowy charakter oraz trudności w definiowaniu ich wartości należy
traktować, jako fakultatywne.
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
 Poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności;
 Zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;
 Coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony
środowiska.
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
 Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych
zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez
wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii
Europejskiej;
 Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń
wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede
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wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji
zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);
Zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego;
Zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony
odpadów niebezpiecznych;
Ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio
lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi
ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach
osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;
Wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu
zdrowotności lasów;
Zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:
 Kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym
i prawem międzynarodowym;
 Spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;
 Zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa
w procesach decyzyjnych;
 Opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na
rzecz ochrony środowiska.
8.8. Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość.

Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska winna być realizowana:
 co 4 lata ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa
z wykorzystaniem określonych mierników;
 co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej państwa;
 ocena realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska
przez organy inspekcji ochrony środowiska.
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu będzie wysokość
ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty
rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania norm komponentów
środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować będą zaawansowanie
realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie niezbędnych korekt na
bieżąco.
W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań ochrony środowiska oraz
na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska będą sporządzane 2 rodzaje raportów:
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 Raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej państwa przedkładane
Sejmowi, sporządzane co 4 lata, na szczeblu ponad powiatowym;
 Raporty organów wykonawczych województwa, powiatu i gminy, z realizacji
Programów Ochrony Środowiska przedkładane odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu i radzie gminy co 2 lata.
Do niniejszego Programu Ochrony Środowiska tyczy się obowiązek oceny wdrażania
Programu poprzez opracowanie raportu przez organ wykonawczy Gminy Końskie, który
powinien być przedkładany Radzie Miejskiej w Końskich w cyklu dwuletnim.
8.9. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska
i realizacji Programu daje ustawa z dn. 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa ta nakłada na organy
administracji obowiązek udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie
znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
Informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest poprzez:
 Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego;
 Publikacje Ministerstwa Środowiska;
 Publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład
Higieny, Inspekcję Sanitarną;
 Programy i plany strategiczne, opracowania jednostek samorządu terytorialnego;
 Prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej;
 Programy telewizyjne i radiowe;
 Publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowobadawczych;
 Publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe;
 Targi i giełdy ekologiczne;
 Akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne;
 Internet.
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