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1. Wprowadzenie
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie powiatu, zarządy powiatów są
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zobligowane do sporządzania powiatowych Programów ochrony środowiska zgodnie z art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150 - tekst
ujednolicony) i ich aktualizacji co 4 lata.
W świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) Plan
gospodarki odpadami jest integralną częścią Programu ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska podlega opiniowaniu przez organ wykonawczy jednostki
wyższego szczebla. Uchwalany jest przez radę powiatu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo
ochrony środowiska z realizacji zadań programu organ wykonawczy powiatu, sporządza co 2 lata
raporty.
W dniu 22 grudnia 2003 r. uchwałą Nr XIII/87/2003 Rada Powiatu przyjęła „Program ochrony
środowiska Powiatu Ostrowieckiego”.
W 2008 r. przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu
gospodarki odpadami dla powiatu ostrowieckiego w oparciu o wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 – tekst ujednolicony) przeprowadzonego przez
Powiat Ostrowiecki. Na jego podstawie w dniu 17 stycznia 2008 r. zawarto umowę pomiędzy
Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
a IGO Sp. z o. o. z Katowic reprezentowaną przez Prezesa IGO Sp. z o.o. wybraną w drodze
powyższego postępowania na wykonawcę projektu.
1.1. Cel i zakres programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego
Nadrzędny cel „Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata
2008 - 2011” został określony, jako:

Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego życia oraz zrównoważony
rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które
równocześnie wspierają rozwój społeczno - gospodarczy
Cel ten jako wartość nadrzędną wskazuje człowieka, jest to zgodne z założeniami Polityki
ekologicznej państwa. Bezpieczne i komfortowe życie mieszkańców powiatu ostrowieckiego jest
celem długookresowym Programu, u którego podstaw leży stan środowiska.
Powyższy cel jest zgodny z celem nadrzędnym zdefiniowany w „Programie ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”. Cel ten brzmi: Zrównoważony rozwój województwa,
w którym środowisko przyrodnicze i jego ochrona mają znaczący wpływ na przyszły charakter tego
obszaru i równocześnie wspierają jego rozwój gospodarczy i społeczny.
Cel ten zgodny jest również z misją sformułowaną w „Strategii zrównoważonego rozwoju
powiatu ostrowieckiego do roku 2020”, która brzmi: Zintegrowany obszar zrównoważonego rozwoju
oparty na wysoko wykwalifikowanej kadrze i potencjale społecznym mieszkańców powiatu
w dziedzinach związanych z rozwojem przemysłu. Obszar o wysokich walorach krajobrazowych
i potencjale dziedzictwa kulturowego sprzyjających rozwojowi różnorodnych form turystyki i rekreacji.
Powiat z pełną infrastrukturą społeczną stanowiącą warunki do bezpiecznego i komfortowego życia
jego mieszkańców.
Szczegółowe cele i kierunki działań proponowane w Programie ochrony środowiska obejmują
cele i kierunki o charakterze systemowym, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, racjonalne
wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.
W celu realizacji wszystkich zagadnień ekologicznych w powiecie niezbędne jest podjęcie
działań o charakterze systemowym. W tym zakresie cele szczegółowe i kierunki działań wyznaczono
dla:
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•

Aspektów ekologicznych w polityce sektorowej oraz w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
• Aktywizacji rynku do działań na rzecz ochrony środowiska
• Zarządzaniu środowiskiem.
• Edukacji ekologicznej.
• Aspektów ekologicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego cele szczegółowe i kierunki działań
wyznaczono dla ochrony:
• Zasobów przyrodniczych.
• Lasów.
• Kopalin.
• Gleb.
Dla zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii cele szczegółowe i kierunki
działań wyznaczono w zakresie:
• Materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności.
• Energii odnawialnej.
• Kształtowania zasobów wodnych i ochrony przed powodzią.
W zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa ekologicznego, cele szczegółowe i podejmowane
działania, przedstawiono dla:
• Jakości wody.
• Jakości powietrza atmosferycznego.
• Gospodarki odpadami.
• Hałasu.
• Promieniowania elektromagnetycznego.
• Poważnych awarii.
Zarówno cele szczegółowe jak i główne kierunki działań zostały zdefiniowane
z zachowaniem ścisłej relacji z celami i priorytetami przyjętymi w dokumentach
i opracowaniach takich jak:
 Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010.
 Projekt Polityki ekologicznej państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2011 - 2014.
 Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego.
 Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku 2020.
„Program ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 - 2011” uwzględnia
wymagania ustawy – Prawo ochrony środowiska zarówno w zakresie zawartości jak i w zakresie
metodyki jego konstruowania. Dokument posiada strukturę podobną do projektu „Polityki
ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 2014”
i „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”. Wprowadzone zmiany
gwarantują łatwość aktualizacji.
„Program ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 - 2011” obejmuje
następujące rozdziały:
1. Wprowadzenie.
2. Ogólną charakterystykę powiatu.
3. Zagadnienia o charakterze systemowym:
a. Aspekty ekologiczne w polityce sektorowej,
b. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska,
c. Zarządzanie środowiskiem,
d. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
e. Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
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a. Zasoby przyrodnicze,
b. Lasy,
c. Kopaliny,
d. Gleby.
5. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii:
a. Materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność,
b. Energia odnawialna,
c. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią.
6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
a. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa,
b. Powietrze atmosferyczne,
c. Gospodarka odpadami,
d. Hałas,
e. Pola elektromagnetyczne,
f. Poważne awarie.
7. Priorytety ekologiczne.
8. Ocenę realizacji programu.
9. Źródła finansowania.
10. Wytyczne do sporządzania gminnych planów.
11. Nakłady na realizację programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego
12. Wykaz materiałów.
1.2. Uwarunkowania prawne
Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść „ Programu ochrony środowiska
dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 - 2011” były następujące ustawy:
 Ustawa Prawo ochrony środowiska,
 Ustawa o ochronie przyrody,
 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 Ustawa o lasach,
 Ustawa Prawo wodne,
 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 Ustawa o odpadach,
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do sformułowania programu ochrony środowiska tj. celów ekologicznych i kierunków działań oraz
konkretnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody
posłużyła analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań.
„Program ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” powinien być
zgodny przede wszystkim:
– z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007
– 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014”,
– z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z „Programu ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego”,
– ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020.
Polityka ekologiczna państwa
Polityka ekologiczna państwa oparta jest na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju,
dlatego zasada ta musi być uwzględniona we wszystkich dokumentach strategicznych oraz
programach opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W praktyce zasada
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zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz z wieloma zasadami pomocniczymi
i konkretyzującymi tj.: zasadą prewencji, zasadą „zanieczyszczający płaci”, zasadą integracji, zasadą
skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, zasada uspołecznienia.
Cele polityki ekologicznej państwa w powiązaniu ze specyfikacją regionu świętokrzyskiego
wyznaczają konkretne działania dla „Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na
lata 2008 – 2011”. Są to przede wszystkim działania pozwalające na osiągnięcie celów wyznaczonych
w polityce ekologicznej:
W zakresie zadań systemowych:
– Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we wszystkich
dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji
przed ich zatwierdzeniem.
– Upowszechnienie idei systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) i wdrożenie tych systemów
w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko oraz wzrost świadomości
konsumentów – rozpoznawalność logo EMAS, znaku normy PN-EN ISO 14001, Czystej
Produkcji, Odpowiedzialność i Troska.
– Stworzenie systemu zapewniającego, że koszty szkód w środowisku oraz koszty zapobiegania
powstaniu tych szkód ponosić będą sprawcy.
– Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństw, zagwarantowanie szerokiego
dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz rozwój współpracy
z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
– Integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego.
W zakresie dziedzictwa przyrodniczego:
– Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej.
– Rozwijanie zróżnicowanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
– Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe.
– Rekultywacja terenów zdegradowanych.
– Optymalizacja wykorzystania oraz zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin,
propagowanie substytutów zasobów nieodnawialnych.
W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii:
– Eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe.
– Wprowadzenie w przemyśle i energetyce nowoczesnych technologii pozwalających na wzrost
efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania surowców.
– Zwiększenie udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, tak aby w 2010 r. wynosił co
najmniej 7,5%.
– Zapewnienie efektywnej ochrony przed powodzią i suszą.
W zakresie dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
– Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
– Poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez spełnianie standardów emisyjnych
z instalacji, redukcje emisji z obiektów energetycznych.
– Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów.
– Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz ograniczanie skutków
tych awarii w odniesieniu do ludzi, środowiska oraz wartości materialnych.
Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego
„Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” jest dokumentem
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określającym cele i priorytety w obszarze poprawy stanu środowiska województwa świętokrzyskiego.
Cele te nakreślają konkretne wyzwania dla „Programu ochrony środowiska dla powiatu
ostrowieckiego na lata 2008 – 2011”. Są to:
W zakresie zagadnień systemowych:
– Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona
polityka konsumpcyjna.
– Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów
strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich
zatwierdzeniem.
– Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa, sprzyjającej
równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem
jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska.
– Promowanie i wsparcie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w gałęziach
przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw
oraz administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego.
– Wdrożenie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska.
W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:
– Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa.
– Rozwijanie trwale zróżnicowanej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
– Ochrona środowiska glebowego przed degradacją.
– Zrównoważone korzystanie z zasobów kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych skutków
ich eksploatacji.
W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:
– Wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych i surowcowych na cele gospodarcze,
zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zapobieganie oraz ograniczanie ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
– Zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie województwa.
– Trwały i zrównoważony rozwój w gospodarowaniu zasobami wodnymi województwa oraz
skuteczna ochrona przed powodzią i suszą.
W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
– Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa.
– Spełnianie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych
z instalacji, wymaganych przepisami prawa.
– Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem,
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu.
– Minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko.
– Ograniczenie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020” jest dokumentem
strategicznym określającym priorytety i cele w obszarach takich jak: ekologia, gospodarka,
infrastruktura, przestrzeń i społeczeństwo oraz kierunki działań zmierzające do realizacji
poszczególnych celów.
Głównymi celem strategii jest zapewnienie bezpiecznego i komfortowego życia mieszkańców powiatu
m. in. poprzez:
– niwelowanie skutków występujących klęsk żywiołowych,
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–

stworzenie warunków do budowy zintegrowanego systemu segregacji i utylizacji odpadów,
podjecie działań w kierunku spójnego projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu
ochrony wód stałych, cieków i rzek,
– umożliwienie rozwoju alternatywnych źródeł energii,
– tworzenie warunków do rozwoju obszarów prawnie i zwyczajowo chronionych,
– podjęcie działań w kierunku zachowania czystego i nieskażonego powietrza, zwłaszcza
w obszarach turystycznych i strefach zamieszkania,
– organizowanie i koordynowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.
„Program Ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” jest jednym
z dokumentów realizacyjnych „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku
2020”. Oznacza to, że zapisy strategii dotyczące ochrony środowiska (bezpośrednio i pośrednio)
stanowią wytyczne do sformułowania celów, kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć.

–

1.3. Metodyka prac
Metodyka sporządzania Programu ochrony środowiska polegała na szerokiej konsultacji
podczas tworzenia programu ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
i poszczególnymi gminami powiatu.
Aktualizację Programu ochrony środowiska rozpoczęto od ankietyzacji gmin oraz podmiotów
gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowieckiego. Uzyskane dane ankietowe wraz
z danymi z raportu „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2006”, oraz
bezpośrednimi danymi z WIOŚ, Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i danymi
statystycznymi posłużyły do opisu aktualnego stanu środowiska i infrastruktury ochrony środowiska
(na dzień 31. 12. 2006 r., a tam gdzie to możliwe na dzień 31. 12. 2007 r.). Wykorzystano również
dane z raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska Powiatu Ostrowieckiego”.
Na podstawie stanu aktualnego oraz analizie zadań zdefiniowanych w Programie z 2003 r.
(niektóre zadania pozostają nadal aktualne i zostały przeniesione do niniejszego dokumentu) oraz
celów i kierunków zadań określonych w Polityce ekologicznej państwa i „Programie ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego” zdefiniowano cele i kierunki niniejszego
dokumentu.
Następnie zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska i „Wytycznymi do
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” przeprowadzono
szereg konsultacji.
2. Ogólna charakterystyka powiatu ostrowieckiego
Powiat ostrowiecki położony jest w północno – wschodniej części województwa
świętokrzyskiego. Utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej jest powiatem ziemskim z
siedzibą w mieście Ostrowiec Świętokrzyski. Od północy graniczy z województwem mazowieckim i
powiatem starachowickim, od południowego wschodu z powiatem opatowskim i od zachodu z
powiatem kieleckim.
W skład powiatu wchodzą gminy: 1 miejska Ostrowiec Świętokrzyski, 2 miejsko-wiejskie:
Ćmielów i Kunów oraz 3 wiejskie: Bałtów, Bodzechów i Waśniów. Granicę powiatu ostrowieckiego
wraz z granicami gmin przedstawiono na rys. 1.
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Rysunek 1. Granice powiatu ostrowieckiego wraz z granicami gmin
Powiat zajmuje powierzchnię 616 km2, co stanowi 5,3% obszaru województwa
świętokrzyskiego i jest zamieszkany przez 115 273 osób.
Pod względem fizyko – geograficznym część powiat usytuowana jest w malowniczej dolinie
rzeki Kamiennej. Jego północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie natomiast południową Wyżyna
Sandomierska.
Powiat ostrowiecki położony jest w środkowej części Wschodniomałopolskiego Regionu
Klimatycznego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,70C. W półroczu zimowym
średnia ta kształtuje się na poziomie 0,80C a w letnim – 14,60C. Przewarzają wiatry zachodnie,
południowo – zachodnie i północno – zachodnie o prędkości 1,5 – 3,1 m/s. Średnie ciśnienie wynosi
około 1017 hPa. Roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 844,2 mm. Średnie nasłonecznienie
trwa od 5 do 6 godzin dziennie.
Na terenie powiatu ostrowieckiego rozwinął się m. in. przemysł hutniczy, odzieżowy
i ceramiczny przede wszystkim wokół miast Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów i Ćmielów. Natomiast
gminy wiejskie prowadzą produkcje rolną.
Zatrudnienie kształtuje się na poziomie około 26 tys. osób z czego najwięcej zatrudnionych
osób jest w sektorach usługowym i przemysłowym.
Największe firmy działające na terenie powiatu ostrowieckiego to: CELSA „Huta Ostrowiec”
S.A., Miejska Energetyka Cieplna Sp z o.o., SAINT-GOBAIN Weber Terranova Sp. z o.o. w Gdyni –
Oddział Ostrowiec Św., Interspid, Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny PZG „ELKOM” Sp. z o.o.,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, „Publima” Sp. J., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o., Remondis-ZOM Sp. z o.o., „ETC” Sp. z o.o.,
„IMPEXZŁOM” Sp.j., TABEX-OZMO Sp.zo.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
„Ostrowiec” Sp. z o.o., Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT
w Kielcach Sp. z o.o. – Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ostrowcu Św., Towarzystwo Inwestycyjne
Zakładów Ostrowieckich S.A., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., MADAMA Sp. z o.o.,
DROMECH Sp. J., WW ENERGY S. A., AMID Zakład Pracy Chronionej, WKS Sp. z o.o.,
EKOCEMENT S. A., Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., WW Autohaus S.A.,
Paradowscy AMP Sp.j., AGROPLASTMET Sp.z o.o., Zakład Przerobu Drewna „WALD-B” Sp.j. A.
Bugajski, S. Bugajski, W. Bugajski, FERRONIA K. RUTKOWSKI Sp. j., Zakład Porcelany Ćmielów
Sp. z o.o., Zakład Porcelany „AS” w Ćmielowie, Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem
ZŁOMHUT, PPH „OLDKRAM” Zakład Pracy Chronionej, PPUH „BROLAM” Sp. z o.o., Styropian
i Systemy Dociepleń „IZOTERM”, TBM SNACKS, P.P.H. Jandar Sp.j..

12

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Na zanieczyszczenie powietrza na terenie powiatu wpływ ma niska emisja, emisja ze środków
transportu oraz z zakładów przemysłowych. W wyniku klasyfikacji ogólnej stref dokonanej za rok
2006 z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi do klasy C przyporządkowano powiat
ostrowiecki, o czym zdecydowały przekroczenia dopuszczalnych stężeń 24 godz. pyłu zawieszonego
ponad dozwoloną ilość.
Powiat w części położony jest w zlewni rzeki Kamiennej. Rzeka ta przepływa przez teren gmin
Kunów, Bodzechów, Ćmielów, Bałtów oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Ponadto przez powiat
ostrowiecki przepływają rzeki takie jak: Kamionka, Modła, Świślina, Pokrzywianka oraz kilka
mniejszych cieków. Wody rzek w 2006 r. zakwalifikowane zostały do III (zadowalającej jakości) i IV
(niezadowalającej jakości) klasy jakości. Wody powierzchniowe reprezentowane są również przez
niewielkie oczka wodne, stawy w rejonie Ostrowca Świętokrzyski oraz wyrobiska poeksploatacyjne
zalane wodą. W latach 2004 - 2005 zostały ukończone zbiorniki retencyjne „Wióry” i „Topiołki”.
Znaczna część powiatu leży na głównych zbiornikach wód podziemnych (GZWP 420, GZWP
405) oraz użytkowych zbiornikach wód podziemnych (UZWP). Wody podziemne w 2006 r.
zakwalifikowane zostały do II (dobrej jakości) i III (zadowalającej jakości) klasy jakości.
Źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu ostrowieckiego są ujecia: 1 w Ostrowcu
Świętokrzyski, 3 w gminie Ćmielów, 7 w gminie Kunów, 2 w gminie Bałtów, 5 w gminie Bodzechów
i 3 w gminie Waśniów. Do celów produkcyjnych wykorzystywana jest przede wszystkim woda
powierzchniowa.
Na terenie powiatu funkcjonują 3 większe (komunalne) oczyszczalnie ścieków: w Ostrowcu
Świętokrzyskim mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, w gminie
Kunów biologiczna, w gminie Waśniów mechaniczno – biologiczna z chemicznym strącaniem fosforu
oraz 5 mniejszych. Ponadto zakłady takie jak: Celsa „Huta Ostrowiec”, Hydroma Sp. z o.o.,
Cukrownia „Częstocice”, Zakład Porcelany Ćmielów posiadają oczyszczalnie ścieków
a „TERRANOVA” Sp. z o.o. INDUSTRIA Polska, ETC Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o.o.
podczyszczalnie ścieków.
Powiat charakteryzuje się dużą dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wynosi 842,99 km, a kanalizacyjnej 153,99.
Na terenie powiatu znajduje się 1 czynne składowisko odpadów komunalnych, którego
właścicielem jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”. Składowisko to zlokalizowane jest
w gminie Kunów.
W powiecie ostrowieckim dominują gleby klas średnich (III – IV), które stanowią ok. 56%.
Gleby bardzo dobre, dobre i średnie stanowią ogółem około 77% powierzchni gruntów całego
powiatu. Wśród tych gleb dominują gleby wytworzone z lessów, które charakteryzują się dobrymi
właściwościami fizycznymi i mają dużą wartość rolniczą. Badania wykonane na terenie powiatu nie
wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.
Tereny leśne stanowią ogółem 19 026 ha, w tym lasy państwowe 14 698 ha. Wskaźnik lesistości
na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 30,86%.
Obszary prawnie chronione w powiecie ostrowieckim zajmują: 45 191,5 ha, co stanowi 73,3 %
ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie powiatu zlokalizowany jest 1 park krajobrazowy, 2 obszary
chronionego krajobrazu, 25 pomników przyrody, 1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy
i 7 rezerwatów.
W powiecie ostrowieckim występują złoża kopalin: 1 kamienia łamanego i blocznego,
1piaskowca kwarcytowego, 2 piaskowca, 15 kruszyw naturalnych, 2 surowców ilastych ceramiki
budowlanej, 2 wapieni i margli dla przemysły wapienniczego. W 2006 r. eksploatowane były 4 złoża
kruszyw naturalnych: Chmielów, Nietulisko (piasek), Skarbka, Wólka Bodzechowska i 1 piaskowca
Nietulisko 1.

Ostrowiec Świętokrzyski

13

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Gmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski położona jest w centralnej części powiatu
ostrowieckiego (rys. 1). Zajmuje powierzchnię 4 643 ha.
Liczba ludności wynosi 75 324 osób.
Przez teren miasta Ostrowiec Świętokrzyski przepływa rzeka Kamienna. Rzekę tę na terenie
miasta zasilają: Modła i Kamionka oraz Ciek Denkowski. Wody powierzchniowe stojące reprezentują:
stawy na terenie rewitalizowanego obszaru przemysłowego, Parku Miejskiego, staw rekreacyjny
„Gutwin”, zbiorniki w okolicy ul.: Topolowej, Tomaszów, Kilińskiego, Mostowej, Świętokrzyskiej,
11-go Listopada, Denkowskiej, Kuźni i Sienkiewicza.
Ostrowiec Świętokrzyski położony jest w rejonie zasobnym w wody podziemne. Głównym
zaopatrzeniem w wodę mieszkańców miasta jest ujęcie głębinowe „Kąty Denkowskie”. Ujecie
w Romanowie zostało wyłączone z eksploatacji ze względu na stan techniczny studni (zamulenie)
oraz jakość wody (konieczność uzdatniania).
Ostrowiec Świętokrzyski posiada komunalną oczyszczalnię ścieków o przepustowości
42 000 m3/d. Natomiast na terenie miasta nie jest zlokalizowane składowisko odpadów. Gmina
Ostrowiec jest obsługiwana przez składowisko „Janik” w Kunowie.
Długość sieci wodociągowej wynosi 228,8 km, kanalizacyjnej 125,47 km, a gazowej 134,9 km.
Głównym źródłem ciepła na terenie miast jest system ciepłowniczy składający się z ciepłowni
MEC i ZOEC, pokrywający ponad 65% całkowitych potrzeb cieplnych. Ponadto na terenie miasta jest
6 kotłowni lokalnych.
Na terenie miasta działa 8703 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Wojewódzkiej
Bazie Publikacyjnej REGON. Na terenie miasta działają m. in. zakłady takie jak: CELSA „Huta
Ostrowiec”, Towarzystwo Inwestycyjne Zakładów Ostrowieckich, Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
„Ostrowiec”, Miejska Energetyka Cieplna Sp z o.o., SAINT-GOBAIN Weber Terranova Sp. z o.o.
w Gdyni – Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, Interspid, Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny PZG
„ELKOM” Sp. z o.o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o., Remondis-ZOM Sp. z o.o.,
„ETC” Sp. z o.o., TABEX-OZMO Sp. z o.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
„Ostrowiec” Sp. z o.o., Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT w Kielcach Sp. z
o.o. – Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., WW Autohaus S.A., WW
DROMECH Sp. J., „Publima” Sp. J.
Ze względu na duże uprzemysłowienie i zurbanizowanie miasto zostało wyłączone z Obszaru
Chronionego Krajobrazu rzeki Kamiennej.
Długość dróg gminnych wynosi 123,8 km. Przez teren miasta przebiegają również drogi:
krajowe nr 9 (Radom – Rzeszów – przejście graniczne ze Słowacją), nr 7 (Kraków – Warszaw Gdańsk) i nr 74 (Łódź – Kielce - przejście graniczne z Ukrainą) oraz droga nr 42 łącząca drogi
krajowe nr 7 i nr 74. Przez teren miast przebiega również dwutorowa linia kolejowa łącząc
je z węzłem kolejowym w Skarżysku – Kamiennej a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem
i Przemyślem.
Przez teren miasta przebiega linia energetyczna średniego napięcia napowietrzna o długości
192 km.
Ćmielów
Gmina miejsko – wiejska Ćmielów od stycznia 1999 r. znajduje się w obrębie województwa
świętokrzyskiego. W latach 1975 – 1998 należała do województw tarnobrzeskiego, a jeszcze
wcześniej wchodziła w skład województwa kieleckiego. Położona jest w południowo – wschodniej
części powiatu (rys.1).
W skład gminy wchodzi miasto Ćmielów, sołectwa i przysiółki. Są to: Boria, Borownia,
Brzóstowa, Buszkowice, Czarna Glina, Drzenkowice, Glinka, Grójec, Jastków, Krzczonowice,
Łysowody, Podgrodzie, Piaski Brzóstowskie, Podgórze, Przeuszyn, Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki
Małe, Stoki Stare, Trębanów, Wiktoryn, Wojnowice, Wola Grójecka, Wólka Wojnowska oraz
przysiółki: Małachów, Smyków, Krasków. Zajmuje powierzchnię 11 770 ha.
Liczba ludności wynosi 7 961 osób.

14

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Sieć rzeczna gminy jest uboga. Tworzą ją rzeka Kamienna oraz jej prawobrzeżne dopływy:
Ćmielówka, Przepaść wraz z Trębanówką, a także sieć bezimiennych cieków.
Na terenie gminy zlokalizowany jest zbiornik „Topiołki” o powierzchni 5 ha.
Ćmielów położony jest w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 420) w części
północnej i środkowej oraz w strefie Użytkowych Zbiorników Wód Podziemnych
(UZWP) – część południowa. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z ujęć w Ćmielowie, Rudzie
Kościelnej, Wiktorynie i Czarnej Glinie.
Na terenie Miasta i Gminy Ćmielów nie jest zlokalizowana komunalna oczyszczalnia ścieków
i składowiska odpadów. Gmina obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu
Świętokrzyskim i składowisko odpadów „Janik” w Kunowie.
Długość sieci wodociągowej wynosi 107,4 km, kanalizacyjnej 6,14, a gazowej 81,5 km.
Na terenie gminy działa 471 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.
Największe zakłady przemysłowe to: Zakład porcelany Ćmielów Sp. z o.o., Zakład Porcelany „AS”
w Ćmielowie.
Na terenie gminy znajduje się część Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego „Krzemionki
opatowskie”, Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Podgrodzie” oraz pomnik przyrody ożywionej
(robinia) w miejscowości Przeuszyn.
Gmina posiada duże możliwości turystyczne. Wyznaczono 6 szlaków związanych z miejscami
historyczno – zabytkowymi i kulturowymi. Zewidencjonowano 62 obiekty zabytkowe pochodzące
z XIV – XX wieku. Najcenniejsze zostały wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Są to m.in.: Czarna Glina (zbiorowa mogiła powstańców z 1863 r.), Ćmielów (zespół
kościoła parafialnego p. w. NMP, cmentarz parafialny, zespół zamkowy), Podgrodzie (zespół
zamkowy), Przeuszyn (zespół dworski), Ruda Kościelna (zespół kościoła parafialnego p. w. Zaślubin
Marii, cmentarz parafialny, zespół dworsko –parkowy, gorzelnia).
Długość dróg gminnych wynosi 96 km.
Równolegle do drogi wojewódzkiej przebiega linia kolejowa relacji Skarżysko Kamienna –
Rozwadów o długości 7,8 km w granicach gminy.
Przez teren gminy przebiega także gazociąg wysokoprężny CN 40 Sandomierz – Ostrowiec Św.
oraz 2 linie 110 kV i 1 linia 400 kV. Zlokalizowane są również 2 stacje bazowe telefonii komórkowej.
Kunów
Gmina miejsko – wiejska Kunów położona jest w północno – zachodniej części powiatu (rys.1).
W skład gminy wchodzi miasto Kunów i sołectwa. Są to: Biechów, Boksycka, Bukowie,
Chocimów, Doły Biskupie, Doły Opacie, Janik, Kaplica, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski,
Kurzacze, Małe Jodło, Miłkowska Karczma, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Prawęcin, Rudka,
Udziców i Wymysłów. Zajmuje powierzchnię 11 373 ha.
Liczba ludności wynosi 10 195 osób.
Sieć rzeczna gminy reprezentują rzeki: Kamienna, Świślina, Węgierka oraz struga Dunaj.
Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę z 7 ujęć, które zlokalizowane są w miejscowościach:
Kunowie (2 ujęcia), Boksycka, Małe Jodło, Doły Opacie, Biechów, Doły Biskupie.
Gmina posiada komunalną oczyszczalnię ścieków w Kunowie o przepustowości 800 m3/d, oraz
składowisko odpadów „Janik” zarządzane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”.
Długość sieci wodociągowej wynosi 103 km, kanalizacyjnej 11,6 a gazowej 36,8 km.
Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna kotłownia dostarczająca ciepło do osiedla bloków.
Na terenie gminy działa 493 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze
REGON. Największe zakłady przemysłowe to: Paradowscy AMP Sp.j., AGROPLASTMET Sp. z o.o.,
Zakład Przerobu Drewna „WALD-B” Sp.j. A. Bugajski, S. Bugajski, W. Bugajski, FERRONIA K.
RUTKOWSKI Sp.j..
Gmina w całości położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej.
Przez teren gminy przebiega szlak turystyczny im. Stanisława Jeżewskiego.
Długość dróg gminnych wynosi 90,2 km.

15

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Bałtów
Gmina wiejska Bałtów położona jest w południowej części powiatu (rys.1).
W skład gminy wchodzą sołectwa takie jak: Antoniów, Bałtów, Bidzińszczyzna, Borcuchy, Lemierze,
Maksymilianów, Michałów, Pętkowice, Okół, Rudka Bałtowska, Skarbka, Ulów, Wycinka, Wólka
Bałtowska, Wólka Pętkowska, Wólka Trzemecka. Zajmuje powierzchnię 10 510 ha.
Liczba ludności wynosi 3 914 osób.
Sieć rzeczna gminy jest uboga. Tworzy ją rzeka Kamienna wraz z lewobrzeżnym dopływem
Wolanką.
Gmina Bałtów położona jest w strefie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP 420,
GZWP 405). Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z ujęć w Wólce Bałtowskiej i Bałtowie.
Gmina nie posiada komunalnej oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów.
Długość sieci wodociągowej wynosi 61,5km. Gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej i gazowej.
Gmina nie posiada centralnej kotłowni zaopatrującej jej obszar w ciepło. Istnieje natomiast
lokalna kotłownia opalana olejem opałowym.
Na terenie gminy działa 173 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.
Gmina w całości położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej. Na terenie gminy utworzono rezerwat leśny „Modrzewi” oraz rezerwat florystyczno –
leśny „Ulów”. Ponadto posiada duże możliwości turystyczne. Istniejące obiekty i tereny rekreacyjne
to: Bałtowski Park Jurajski, Stary Młyn, ośrodek jazdy konnej Kraina Koni, Zwierzyniec Bałtowski
oraz Stok Narciarski.
Długość dróg gminnych wynosi 30 km.
Przez teren gminy przebiega linie napięciu 110 kV i 400 kV.
Bodzechów
Gmina wiejska Bodzechów położona jest w południowej części powiatu ostrowieckiego
(rys. 1). W skład gminy wchodzą wsie takie jak: Przyborów, Bodzechów, Broniszowice, Chmielów,
Denkówek, Goździelin, Gromadzice, Jędrzejowice, Jędrzejów, Kosowice, Magonie, Miłków,
Mirkowice, Moczydło, Mychów, Mychów Kolonia, Nowa Dębowa Wola, Podszkodzie, Romanów,
Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Sara Dębowa Wola, Sudół, Szewna, Szwarszowice, Szyby, Świrna
i Wólka Bodzechowska. Zajmuje powierzchnię 12 228 ha.
Liczba ludności wynosi 13 743 osób.
Przez teren gminy przepływają rzeki: Kamienna, Modła, Kamionka, Jędrzejówka i Ćmielówka.
Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę z 5 ujęć (Szewna, Magonie, Miłków, Mirkowice,
Broniszowice).
Gmina nie posiada komunalnej oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów. Działają dwie
małe oczyszczalnie ścieków w Bodzechowie o przepustowości 12,6 m3/d i w Sudole o przepustowości
18 m3/d.
Długość sieci wodociągowej wynosi 188,31 km kanalizacyjnej 7,62, a gazowej 103,8 km.
Na terenie gminy działa 859 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Wojewódzkiej
Bazie Publikacyjnej REGON. Największe zakłady przemysłowe to: Przedsiębiorstwo Przerobu
i obrotu
Złomem
ZŁOMHUT,
PPH
„OLDKRAM”
Zakład
Pracy
Chronionej,
PPUH „BROLAM” Sp. z o.o., Styropian i Systemy Dociepleń „IZOTERM”, TBM SNACKS, P.P.H.
Jandar Sp.j..
W obrębie gminy zlokalizowane są obszary i obiekty podlegające ochronie prawnej
m.in.: Rezerwat Leśny Lisiny Bodzechowskie, Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki”.
Na terenie gminy znajdują się również obiekty wpisane do rejestru zabytków
(Bodzechów – pozostałość dworu, park podworski, budynek stacji dworskiej, budynek obory
dworskiej; Mychów – kościół par. p. w. św. Barbary; Szewna - kościół par. p. w. św. Mikołaja bpam,
budynki wikariatów, kaplica św. Anny, dom służby kościelnej; Szwarszowice – wiatrak holenderski).
Długość dróg gminnych wynosi 116 km.
Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne średniego napięcia napowietrzne o długości
104 km i kablowa o długości 6,7 km oraz wysokiego napięcia 110 kV o długości 38 km, 220 kV
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o długości 11 km, 400 kV o długości 12,6 km. Ponadto na terenie gminy znajdują się 4 stacje bazowe
telefonii komórkowej, 5 stacji bazowych Netii i 1 TP S.A.
Waśniów
Gmina wiejska Waśniów położona jest w południowo – zachodniej części powiatu (rys.1).
W skład gminy wchodzą wsie takie jak: Waśniów, Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Czażów,
Dobruchna, Garbacz, Zagaje Grzegorzowickie, Janowice, Jeżów, Kotarszyn, Kraszków, Kowalkowice,
Milejowice, Mirogonowice, Momina, Nagorzyce, Nosów Kolonia, Nowy Skoszyn, Pękosławice,
Piotrów, Prusinowice, Rostylice, Sarnia Zwola, Sławęcice, Strupice, Stryczowice, Śnieżkowice,
Witosławice, Wojciechowice, Worowice, Wronów, Zajączkowice. Zajmuje powierzchnię 11 129 ha.
Liczba ludności wynosi 7 232 osób .
Sieć rzeczną gminy tworzą rzeki: Węgierka, Garbatka, Dobruchna i Pokrzywianka. Wody
powierzchniowe stojące reprezentuje kilka małych zbiorników wodnych (stawy). W bezpośrednim
sąsiedztwie terenów należących do gminy Waśniów znajduje się zbiornik wodny „Wióry”
o pojemności 35 mln m3.
Gmina, głównie jej południowa część, ma niekorzystne warunki zaopatrzenia w wodę. Ludność
zaopatrywana jest z ujęć w Waśniowie, Piotrowie, Kowalkowicach.
Gmina posiada komunalną oczyszczalnię ścieków w Pękosławicach o przepustowości 200 m3/d
oraz dwie małe przy obiektach szkolnych w Boleszynie i Mominie, nie posiada natomiast składowiska
odpadów.
Długość sieci wodociągowej wynosi 154,03 km, kanalizacyjnej 3,6. Gmina nie posiada sieci
gazowej.
Na terenie gminy działa 238 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON,
natomiast brak jest zakładów przemysłowych.
Na obszarze gminy zlokalizowane są: Jeleniowski Park Krajobrazowy; Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Kamiennej; Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu; strefy ochrony
konserwatorskiej wyznaczone przy obiektach zabytkowych (zespoły dworskie, parki, obiekty
zabytkowe) w Czajęcicach, Boksycach, Garbaczu, Grzegorzowicach, Kuninie (Nowym Skoszynie),
Mominie, Mirogonowicach, Stryczowicach, rezerwaty przyrody „Małe Gołoborze”, „Szczytniak”,
„Wąwóz w Skałach”.
Głównymi elementami atrakcyjności turystycznej gminy są okolice Pasma Jeleniowskiego i tereny
wokół zbiornika „Wióry” na rzece Świślinie, a także założenia parkowo – dworskie i zabytkowe
obiekty sakralne.
Długość dróg gminnych wynosi 60,8 km.
Przez teren gminy przebiega sieć elektryczna średniego napięcia. Zlokalizowane są również
2 stacje bazowe telefonii komórkowej.

3. Zagadnienia o charakterze systemowym
3.1. Aspekty ekologiczne w polityce sektorowej
3.1.1. Stan wyjściowy
Aby zachować zasoby cenne przyrodniczo, poprawić jakość środowiska i bezpieczeństwo
ekologiczne oraz rozwijać gospodarczo i społecznie powiat ostrowiecki należy kierować się zasadą
zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważne jest uwzględnianie celów ochrony środowiska
w sektorowych politykach, strategiach, planach oraz programach przede wszystkim w transporcie,
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energetyce, przemyśle, gospodarce komunalnej, rolnictwie, turystyce i rekreacji gdyż sektory
te wykazują największą presję na środowisko.
Ponadto ważna jest również ocena potencjalnych skutków dla środowiska realizacji działań opisanych
w dokumentach strategicznych.
3.1.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do sektorowych dokumentów strategicznych
oraz przeprowadzenie oceny skutków ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem
3.1.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Do realizacji powyższego celu niezbędne będzie prowadzenie w latach 2008 - 2011 działań
edukacyjnych związanych z obowiązkiem wykonywania strategicznych ocen oddziaływania na
środowiska oraz uświadomienie korzyści wynikających z ich przeprowadzenia. Niezbędne będzie
również wzmocnienie współpracy wydziałów ochrony środowiska z instytucjami odpowiedzialnymi
za przygotowanie i wdrażanie tych dokumentów.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, kierunków działań
określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono
ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie
wyznaczono działania będące w gestii Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Wzmocnienie współpracy wydziałów ochrony środowiska z instytucjami
odpowiedzialnymi za przygotowanie powiatowych dokumentów strategicznych.
• Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.
• Upowszechnienie dorobku oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia ocen
oddziaływania na środowisko.
Działania własne powiatu
• Wzmocnienie współpracy Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie powiatowych dokumentów
strategicznych.
3.2. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska
3.2.1. Stan wyjściowy
Zgodnie z założeniami „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2007 – 2010” prace dla aktywizacji mechanizmów rynkowych do wspierania
działań w zakresie ochrony środowiska miały być wdrożone do 2006 r. Miało to doprowadzić do
rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska, produkcji towarów przyjaznych
środowisku oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce, leśnictwie, ochronie
przyrody, odnawialnych źródeł energii i wykorzystania odpadów. Jednak w latach 2003 – 2006 nie
udało się zrealizować tych celów, dlatego są one aktualne w latach następnych.
3.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Wprowadzenie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska
3.2.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011

18

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Obecnie konieczne jest zintensyfikowanie prac w zakresie możliwości aktywizacji rynku do
działań na rzecz ochrony środowiska. Pozwolą one również zidentyfikować bariery utrudniające te
prace.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, kierunków działań
określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono
ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie
wyznaczono działania będące w gestii Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Uruchomienie programu „zielone miejsca pracy” na poziomie lokalnym
z wykorzystaniem środków pomocowych UE.
• Działania prowadzące do upowszechniania i promocji wśród mieszkańców powiatu
etykiet informujących o produktach ekologicznych.
• Promocja lokalnych firm produkujących urządzenia ochrony środowiska.
• Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonego konsumpcjonizmu.
Działania własne powiatu
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu kampanii promocyjnych
etykiet ekologicznych, realizacji programów „zielone miejsca pracy” i edukacja
w zakresie zrównoważonego konsumpcjonizmu.
3.3. Zarządzanie środowiskiem
3.3.1. Stan wyjściowy
System zarządzania środowiskiem (SZŚ) zapewnia włączenie środowiska i jego ochrony
do celów strategicznych firm oraz przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu.
Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się przedsiębiorstw, placówek sektora finansów,
jednostek administracji publicznej i innych do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie
oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadane przez daną firmę
prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami
ochrony środowiska.
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego.
Blisko 1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO
14001, około 230 organizacji zaangażowanych jest w Polski Ruch Czystszej Produkcji, z kolei
Program „Odpowiedzialność i Troska” zrzesza 38 przedstawicieli przedsiębiorstwa branży
chemicznej.
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji
polskich organizacji w systemie EMAS.
Na terenie powiatu ostrowieckiego, certyfikowany system zarządzania środowiskiem zgodnie
z normą PN - EN ISO 14000 posiada Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
3.3.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Duży nacisk w perspektywie średniookresowej musi być położony na tworzeniu warunków
sprzyjających wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego i kształtowaniu zachowań
konsumentów w zakresie świadomego wyboru wyrobów i usług wytwarzanych z poszanowaniem
i troską o środowisko i jego jakość.
Cel
Upowszechnianie oraz wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych
przedsiębiorstw i administracji publicznej
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3.3.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Cel może być osiągnięty, jeżeli podjęte zostaną działania ukierunkowane na stymulowanie
organizacji do wzięcia udziału w programach szkolno – informacyjnych w zakresie systemu EMAS.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, kierunków działań
określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono
ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie
wyznaczono działania będące w gestii Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Promowanie i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.
• Zachęcanie do udziału w programach szkolno – informacyjnych dotyczących systemu
EMAS, PN – EN ISO 14001, zasad Czystej Produkcji, Odpowiedzialność i Troska.
Działania własne powiatu
• Promowanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS.
3.4. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
3.4.1. Stan wyjściowy
Kierunki edukacji ekologicznej wyznacza przyjęta w 1997 r. Narodowa Strategia Edukacji
Ekologicznej „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”. Wskazuje ona na konieczność
włączania treści dotyczących ochrony środowiska do programów edukacji formalnej a także
wspieranie edukacji nieformalnej. Podjęto również działania zmierzające do wdrożenia w krajowym
systemie edukacji ekologicznej wytycznych „Strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju”
przyjętej w 2005 r. przez kraje regionu EKG ONZ oraz ogłoszonego przez UNESCO Programu
„Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju 2005 - 2014”, którego celem jest
propagowanie dorobku Szczytu Ziemi na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Johannesburg 2002).
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów Programu ochrony środowiska dla
powiatu ostrowieckiego jest aktywność społeczeństwa i jego uczestnictwo, w tym procesie.
Aktywność ta oparta jest głównie na świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
dlatego też tak dużą rolę odgrywa proces edukowania społeczeństwa w zakresie ekologii. Warto
podkreślić, iż znaczna część problemów środowiskowych wynika właśnie z niedostatecznej
świadomości ekologicznej mieszkańców.
W powiecie ostrowieckim zgodnie z harmonogramem działań na lata 2004 – 2007 z zakresu
edukacji ekologicznej zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” w szkołach ponad gimnazjalnych powiatu
ostrowieckiego,
- współorganizowano akcję „Dni Ziemi”,
- zorganizowano konkursy plastyczno – fotograficzne: „Woda darem natury”, „Środowisko
a odpady”,
- zorganizowano konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”,
- corocznie organizowano konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna Środowisku”.
Ponadto w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
piąty rok działa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), które skupia wokół siebie wiele instytucji,
organizacji i osób, którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej. Powołana została Rada
Programowa w skład, której wchodzą szkolni koordynatorzy ds. edukacji ekologicznej oraz osoby
zajmujące się ekologią i ochroną środowiska w regionie.
W zakresie edukacji ekologicznej CEE współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi
i koordynuje działania w zakresie edukacji ekologicznej. Stworzony został księgozbiór i punkt
informacyjno – konsultacyjny, który w zbiorach posiada szeroki wybór publikacji o tematyce
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ekologicznej. Korzystają z niego mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego a przede wszystkim
uczniowie ostrowieckich szkół. Organizowane są seminaria, szkolenia, konkursy, wystawy, prelekcje,
itp.. Realizowane są programy takie jak: „Program selektywnej zbiórki odpadów”, „Program
zintegrowanej edukacji ekologicznej w gospodarstwach agroturystycznych” oraz program „Na tropie
dzikich wysypisk”. Przy CEE działa grupa wolontariuszy skupiona w Inicjatywie Młodzieżowej,
która włącza się we wszystkie akcje i imprezy o tematyce ekologicznej.
Zasięg działalności Centrum obejmuje obecnie Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w przyszłości
planuje się rozszerzenie jego działalności poprzez współpracę z poszczególnymi gminami. W 2006 r.
miasto Ostrowiec Świętokrzyski zajęło I miejsce w VIII edycji konkursu „Na najbardziej ekologiczną
gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna”. Realizując zadania z zakresu
edukacji ekologicznej CEE współpracuje z: Ministrem Ochrony Środowiska – Biurem Edukacji
Ekologicznej i Komunikacji Społecznej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Ligą
Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgowy w Kielcach, Stowarzyszeniem Kulturowo – Ekologicznym
„Gaja”, Fundacją „Recal” i „Nasza Ziemia”, Muzeum Wsi Kieleckiej, Ośrodkiem Szkoleniowym
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Gospodarstwem eko– agroturystycznym „Pod Lasem”,
Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajobrazowym,
Placówkami oświatowymi.
W latach 2006 – 2007 podjęto następujące działania:
- opracowano III edycję programu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w gospodarstwach
ekologicznych”,
- zrealizowano roczny program (IV edycja) promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów
pn. „Szukaj zysku w odzysku”,
- zrealizowano roczny program zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
- realizowano program „Na tropie dzikich wysypisk”,
- zorganizowano ekologiczne pożegnanie zimy – powitanie wiosny,
- zorganizowano cykl spotkań i wykładów w ramach kampanii przeciwko wypalaniu traw oraz
warsztatów nt. energii odnawialnej,
- zorganizowano cykl imprez w ramach obchodów „Dni ziemi 2007”, „Światowego dnia
wody”, „Sprzątania Świata”, „Święta drzew”, „Europejskiego dnia bez samochodów
i międzynarodowego dnia turystyki”,
- zorganizowano konkurs plastyczny „Ziemia – planeta, na której żyjemy”, międzyszkolny
konkurs ekologiczny „Odpady nasza sprawa”, konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”,
festiwal piosenki ekologicznej (II Prezentacja ekologiczna), wystawę ekologiczną „Jak działać
dla Ziemi”,
- zorganizowano konkurs techniczno – plastyczny „Dobre rady na złe odpady”, cykl wycieczek
edukacyjnych na składowisko odpadów komunalnych „Janik” i do bazy REMONDIS,
- zorganizowano tydzień czystości wód,
- zorganizowano ekologiczną spartakiadę przedszkolaka,
- zorganizowano szkolenia dla nauczycieli w Ogrodzie botanicznym w Łodzi oraz
na Uniwersytecie Jagiellońskim – Instytut Nauk o Środowisku,
- wdrożono program selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach „Szukaj zysku
w odzysku”, „Zbieraj makulaturę ratuj konie”.
W projektach realizowanych prze CEE w latach 2006 –2007 wzięło udział około 10 tys.
uczestników (uczniów oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego).
W gminie Kunów prenumerowane są czasopisma o treści ekologicznej takie jak: „Przyroda
Polska’, „EKO Świat”, „Aura” dla szkół podstawowych, gimnazjum, biblioteki publicznej.
Na łamach informatora „Edukacja ekologiczna dla województwa świętokrzyskiego” publikowane
są informacje o imprezach ekologicznych. Ponadto organizowane są coroczne konkursy:
„Najpiękniejsza posesja w gminie”, „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”,
„Zbieranie baterii” w szkołach podstawowych i gimnazjum, „Gminny konkurs wiedzy ekologicznej”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI, gminne eliminacje w konkursie plastycznym
ogłoszonym przez Marszałka Województwa. Gmina uczestniczy również w akcji „Sprzątania świata”.
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W gminie Waśniów prowadzone były akcje edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami: akcja
„Sprzątanie Świata”, akcja informacyjna dotycząca azbestu z wykorzystaniem ulotek, konkurs
plastyczny „Środowiska a odpady” i „Czyste powietrze wokół nas”, konkurs „Czysta nasza gmina
cała” – zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w szkołach. Ponadto corocznie w ramach
prowadzonych akcji porządkowych dzieci i młodzież tworzą nowe tereny zieleni przyszkolnej sadząc
nowe drzewa, krzewy i kwiaty.
Pozostałe gminy biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata. W szkołach organizowane są konkursy
o tematyce ekologicznej.
Efektem powyższych akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska, kształtowanie
właściwych postaw wobec przejazdów degradacji środowiska przyrodniczego, włączanie
samorządów terytorialnych do rozwoju edukacji ekologicznej przez podjęcie dialogu
ze społeczeństwem.
3.4.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Jednym z ważnych elementów w realizacji celów „Programu ochrony środowiska dla powiatu
ostrowieckiego na lata 2008 – 2011” jest edukacja ekologiczna społeczeństwa powiatu
ostrowieckiego. Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej, jako element wzmacniający poziom
akceptacji działań proekologicznych podejmowanych przez instytucje publiczne wynika bezpośrednio
z Polityki ekologicznej państwa.
Edukacja ekologiczna ma na celu zapewnienie rozwoju społeczeństwa realizującego zasady
zrównoważonego rozwoju i posiadającego umiejętność oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego.
Natomiast prawo do informacji o środowisku jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony
środowiska i elementem, dzięki któremu społeczeństwo ma możliwość wpływania na procesy
podejmowania decyzji, których skutki mają znaczenie dla środowiska.
Edukacja prowadzona jest w formalnym systemie kształcenia oraz poza nim. Edukacja pozaszkolna
prowadzona jest m. in. przez instytucje administracji rządowej, samorządowej, parki narodowe
i krajobrazowe, gminne ośrodki edukacji, nadleśnictwa oraz pozarządowe organizacje pozarządowe.
Cel
Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu ostrowieckiego oraz
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
3.4.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Realizacja powyższego celu wymaga kontynuowania prowadzonych już przedsięwzięć oraz podjęcie
nowych.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, stanu aktualnego oraz
kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące w gestii Starostwa
Powiatowego.
Kierunki działań
• Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej
prowadzonej w szkołach oraz promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży np. poprzez organizowanie konkursów, sesji popularno – naukowych
związanych z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję „Sprzątania
Świata”.
• Opracowywanie i kontynuowanie powiatowego i gminnych programów edukacji dla
zrównoważonego rozwoju.
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•
•

•
•

Promocja działań proekologicznych, poprzez stwarzanie atrakcyjnego systemu zachęt
i nagród finansowych dla podmiotów, instytucji, jednostek samorządowych, które
podejmują działania na rzecz poprawy stanu środowiska.
Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska oraz
działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.
Rozszerzenie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej działającego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez współpracę z innymi gminami powiatu.
Wdrożenie mechanizmów ułatwiających dostęp do informacji o środowisku oraz udział
przedstawicieli Starostwa Powiatowego i władz poszczególnych gmin w szkoleniach
z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku.

Działania własne powiatu
• Współudział w akcjach edukacyjnych m. in. „Sprzątanie Świata”.
• Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska oraz
działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.
• Doskonalenie współpracy władz powiatowych z pozarządowymi organizacjami
ekologicznymi, szkołami, zakładami pracy w celu efektywnego wykorzystania
różnorodnych form edukacji ekologicznej.
• Wdrażanie mechanizmów ułatwiających dostęp do informacji o środowisku
m. in. umieszczenie na stronie internetowej.
• Opracowywanie i kontynuowanie powiatowego programu edukacji dla zrównoważonego
rozwoju.
3.5. Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.5. 1. Stan wyjściowy
Krajowe przepisy dotyczące konieczności przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony
środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717), a także
w ustawach ustanawiających samorządy poszczególnych szczebli i określających ich kompetencje,
w tym zakresie gospodarki przestrzennej tj. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Istotą zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi i równorzędnego traktowania racji
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych oraz ładu przestrzennego.
Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu
ochrony środowiska, jednak większość gmin powiatu ostrowieckiego nie posiada aktualnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powoduje to, iż podejmowane decyzje
lokalizacyjne i gospodarcze bywają często w konflikcie z potrzebą zachowania odpowiednich
warunków środowiska.
Wg danych ankietowych do gmin, które nie posiadają aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego należą gminy: Bodzechów, Bałtów, Ćmielów i Waśniów.
3.5. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Integracja problematyki środowiskowej z gminnymi planami zagospodarowania
przestrzennego
3.5. 3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
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W najbliższym latach w ramach zadań poszczególnych gmin powiatu ostrowieckiego powinny
być opracowane plany zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany powinny w większym stopniu
odnosić się do lokalizacji obiektów mogących oddziaływać na środowisko i do planów ratowniczych
wokół tych obiektów, wskazywać i uwzględniać obiekty objęte i przewidziane do objęcia różnymi
formami ochrony przyrody oraz inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Ponadto w
większym stopniu niż dotychczas powinny uwzględniać działania na rzecz optymalizacji potrzeb
transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy też zachowania proporcji
pomiędzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, kierunków działań
określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na
lata 2011 – 2014”, „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono
kierunki działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Kierunki te dotyczą
głównie działań na szczeblu gminnym.
Kierunki działań
• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania wymagań dotyczących ochrony
środowiska i identyfikacji konfliktów środowiskowych oraz przestrzennych i sposobów
zarządzania nimi.
• Wdrażanie wytycznych dotyczących wyznaczania korytarzy ekologicznych dla potrzeb
opracowań ekofizjograficznych i ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ochrony
różnorodności biologicznej.
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
4.1. Zasoby przyrodnicze
4.1. 1. Stan wyjściowy
Podstawowym aktem prawnym regulującym tę dziedzinę jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
W tab. 1 przedstawiono powierzchnię objętą różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na
terenie powiatu ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego.

Tabela 1. Powierzchnia objęta różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na terenie powiatu
ostrowieckiego
Województwo

Wyszczególnienie
Ogółem obszary prawnie chronione w ha
Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych ogółem, w % powierzchni
Parki narodowe w ha
Rezerwaty przyrody w ha
Parki krajobrazowe
Razem
w ha
w tym rezerwaty
i pozostałe formy
ochrony
przyrody

2001
716719,8

2006
733272,6

32,7

Powiat
2001
45191,7

2006
45191,5

73,3

73,3

7626,4
2430,1
128870,0

7626,4
3128,8
128876,1

470,5
2013,0

470,5
2013,0

1617,0

2298,5

26,4

26,4
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Obszary chronionego
krajobrazu w ha

Razem
w tym rezerwaty
i pozostałe formy
ochrony
przyrody

Użytki ekologiczne w ha
Stanowiska dokumentacyjne w ha
Zespoły przyrodniczo krajobrazowe
Liczba pomników przyrody
Źródło: GUS Kielce

579786,0

596414,5

43130,0

43154,0

728,2

869,6

428,3

428,3

228,1
78,2
46,2
675

317,0
134,2
53,8
493

24,2
8,7
22

8,7
25

W granicach powiatu znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
1 park krajobrazowy:
– Jeleniowski Park Krajobrazowy – część na terenie Gminy Waśniów,
2 obszary chronionego krajobrazu:
– Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (OChKDK) na terenie całej Gminy
Kunów, Bałtów i Bodzechów oraz części Gminy Waśniów,
– Jeleniowski obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK), którego część o powierzchni 3512 ha
zlokalizowana jest w Gminie Waśniów,
25 pomników przyrody:
– dęby szypułkowe (Gmina Bałtów),
– dęby bezszypułkowe (Ulów Gajówka),
– dęby bezszypułkowe (Gmina Bałtów)
– odsłonięcie geologiczne na zboczu doliny rzeki Kamiennej (Gmina Bałtów),
– odsłonięcie geologiczne w rejonie rzeki Kamiennej (Gmina Bałtów),
– odsłonięcie geologiczne wapieni górno-jurajskich (Skarbka Dolna)
– dąb szypułkowy (Ostrowiec Świętokrzyski – Wzgórze Parkowe-Kirkut),
– głaz narzutowy (Ostrowiec Świętokrzyski – LO Wł. Broniewskiego),
– odsłonięcia geologiczne (Doły Biskupie),
– profil geologiczny triasu dolnego i środkowego (Doły Biskupie – Witulin),
– profil geologiczny w stromym wąwozie najniższego piętra triasu środkowego (Nietulisko
Duże),
– głaz narzutowy (Udziców Dolny),
– głaz narzutowy (Janik),
– głazy narzutowe (Wymysłów),
– głaz narzutowy (Nietulisko Duże),
– lipa szerokolistna (Nietulisko Duże),
– lipa drobnolistna (Prawęcin),
– sosna zwyczajna (Kurzacze),
– dęby szypułkowe (Grzegorzowice)
– stopień skalny, próg skalny (Stryczowice),
– naturalne formy skalne, progi, występy, ambonki oraz stary kamieniołom (Stryczowice),
– źródło zboczowe „Malinowy Stok” (Kunów),
– robinia akacjowa (Przeuszyn),
– skałka „Sfinks” (Szewna),
– głaz narzutowy (Gmina Bodzechów).
1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy:
– zbocze doliny rzeki Kamiennej w Gminie Ćmielów w miejscowości Podgrodzie,
7 rezerwatów przyrody:
– leśny "Modrzewie" na terenie Gminy Bałtów,
– leśny "Ulów" na terenie Gminy Bałtów,
– leśny "Lisiny Bodzechowskie" na terenie Gminy Bodzechów,
– archeologiczno - przyrodniczy "Krzemionki" w Gminach Bodzechów i Ćmielów,
– przyrody nieożywionej i leśny "Małe Gołoborze" na terenie Gminy Waśniów,
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przyrody nieożywionej i leśny "Szczytniak" na terenie Gminy Waśniów,
przyrody nieożywionej "Wąwóz w Skałach" na terenie Gminy Waśniów.

Obszary prawnie chronione zajmują: 45 191,5 ha, co stanowi 73,3 % ogólnej powierzchni powiatu.
Na terenie powiatu na rezerwaty przypada 470,5 ha, na parki krajobrazowe 2 013,0 ha i zespoły
przyrodniczo – krajobrazowe 8,7 ha.
JELENIOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Jeleniowski Park Krajobrazowy obejmuje Pasmo Jeleniowskie, którego fragment z najwyższym
szczytem Szczytniakiem znajduje się na terenie powiatu ostrowieckiego.
Dla parku utworzono otulinę, która obejmuje południową część gminy Waśniów i ma rangę obszaru
krajobrazu chronionego. Opiekę nad parkiem sprawuje Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych. Osobliwością Parku są zarośnięte lasem rumoszowe blokowiska
kwarcytowe o charakterze niewielkich gołoborzy, szczególnie dobrze zachowane na zboczach
Szczytniaka, gdzie utworzono rezerwaty Małe Gołoborze i Szczytniak. Na terenie Parku znajduje się
wiele obiektów stanowiących bogactwo dziedzictwa kulturowego. Do najważniejszych z nich należą
dymarkowe stanowiska archeologiczne, związane z rozwojem górnictwa i hutnictwa pochodzące
z okresu wpływów rzymskich (od I w. p.n.e. do IV w. n.e.).
Tereny parku porasta wyżynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg
jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa, żyzna buczyna karpacka.
Na węglanowych skałach dewońskiego podłoża, przykrytych warstwą lessów wykształciły się
zbiorowiska roślin ciepłolubnych - kserotermicznych. Na terenie Parku stwierdzono 28 gatunków
roślin objętych ochroną prawną, w tym 20 gatunków podlegających ochronie całkowitej. Na terenie
Parku występuje wiele gatunków fauny objętej prawną ochroną. Należą do nich m.in. ptaki - bocian
biały, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sowy, kukułka, lelek kozodój, dzięcioły, wilga, zięba;
ssaki - kret, jeż, nietoperze, kuna domowa, łasica łaska; płazy - traszki, rzekotka drzewna, ropuchy,
gady - jaszczurki, padalec, żmija zygzakowata; owady - biegacze, trzmiele, motyle mieniaki i paź
królowej. Ponadto żyją tu zwierzęta łowne: sarna i zając, oraz spotykane są dzik, lis, borsuk a także
kuropatwa i bażant.
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamiennej ma na celu odtworzenie i zachowanie
przez dolinę funkcji korytarza ekologicznego oraz ochronę wód podziemnych i powierzchniowych,
powinien on spełniać ponadto rolę klimatotwórczą i aerosanitarną
Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozmaiceniem
podłoża skalnego, rzeźby, gleb a także działalnością ludzką.
Siedliska oligotroficzne występują na terenach piaszczysto-ilastych pokrytych osadami
plejstoceńskimi. Są to świeże bory sosnowe i bory mieszane występujące w Lasach Iłżeckich.
W tych lasach spotkać można rzadkie i prawnie chronione rośliny: wawrzynek główkowy, wisienka
stepowa, zawilec wielkokwiatowy, len złocisty, aster gawędka. Osobliwością florystyczną są murawy
i zarośla kserotermiczne ze stepową ostnicą Jana.
Na lessowych glebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały
się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi
jak: tojad dzióbaty, tojad mołdawski, pluskwica europejska i dzwonecznik wonny. We fragmentach
borów mieszanych i grądów, muraw i zarośli kserotermicznych występują rośliny prawnie chronione
i rzadkie takie jak: powojnik prosty, oleśnik górski, obuwik pospolity, ostrożeń pannoński,
naparstnica wielokwiatowa i inne. Dużą wartość przyrodniczą przedstawiają rezerwaty leśne
Modrzewie, Ulów i Lisiny Bodzechowskie. Interesująca flora naczyniowa występuje także na terenie
rezerwatu leśnego i przyrody nieożywionej Krzemionki.
W dolinie Kamiennej, zachowały się także pozostałości zakładów metalurgicznych, zbudowanych
w XIX w okresie działalności na tym terenie S. Staszica, W. Druckiego-Lubeckiego i K. DruckiegoLubeckiego.
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Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę parku obejmuje głównie tereny
użytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane. Otulina to obszar charakteryzujący się ogromnymi
walorami przyrodniczo krajobrazowymi. Ustanowiono tu piękny krajobrazowo a jednocześnie
posiadający wyjątkową wartość naukową i dydaktyczną (ze względu na przyrodę nieożywiona)
rezerwat geologiczny "Wąwóz w Skałach" (występują tu naturalne murawy i zarośla kserotermiczne
porastają zbocza wąwozów z wychodniami skał dewońskich). Podobne zespoły roślinności
kserotermicznej występują na obszarach krasowych w okolicach Łagowa i Piotrowa. Na obszarze
otuliny spotkać można także pojedyncze obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników
przyrody. Spośród czterech zarejestrowanych na tym obszarze trzy to pomniki przyrody ożywionej
(dęby, topole białe), zachowane na terenie dawnych parków podworskich w Grzegorzowicach
i Czajęcicach a czwarty to obiekt przyrody nieożywionej. Obszar otuliny to teren na, którym znajduje
się także wiele obiektów świadczących o bogactwie dziedzictwa kulturowego.
ZESPÓŁ PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWY
Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „ Podgrodzie” w miejscowości Podgrodzie (gmina Ćmielów)
obejmuje wschodnie zbocze doliny rzeki Kamiennej zbudowane z wapieni górno – jurajskich,
stanowiska roślinności kserotermicznej z udziałem gatunków rzadkich i chronionych oraz ruiny
średniowiecznej warowni.
REZERWATY PRZYRODY
W tab. 2 zestawiono rezerwaty przyrody na terenie powiatu ostrowieckiego wraz z określeniem
rodzaju i przedmiotu ochrony.

Tabela 2. Rezerwaty przyrody
Nr ewid.
054

Nazwa rezerwatu
Krzemionki

Rodzaj rezerwatu
rezerwat przyrody nieożywionej,
częściowy + leśny
rezerwat przyrody ożywionej,
częściowy

019

Lisiny Bodzechowskie

060

Ulów

rezerwat florystyczny

037

Modrzewie

rezerwat przyrody leśny

050

Szczytniak

rezerwat przyrody nieożywionej
i leśny

049

Małe Gołoborze

rezerwat przyrody nieożywionej
i leśny
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Przedmiot ochrony
ochrona śladów prehistorycznego
górnictwa krzemieni
ochrona lasu mieszanego o
charakterze naturalnym
porastającego jary lessowe
zachowanie rzadkich i chronionych
gatunków roślin oraz cennych
zbiorowisk leśnych, fragmentu
grądu wysokiego
ochrona zespołu leśnego o
charakterze pierwotnym z udziałem
modrzewia polskiego
odsłonięcie kwarcytów górno –
kambryjskich, gołoborze, fragment
pierwotnej puszczy bukowo –
jodłowej
dawne gołoborze i starodrzew
bukowy i bukowo – jodłowy
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Wąwóz w Skałach

rezerwat przyrody nieożywionej

odsłonięcie dolomitów środkowo –
dewońskich w wąwozie rzeki
Dobruchny

Źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody Kielce

Rezerwaty posiadają opracowane plany ochrony na okres 20 – letni
POMNIKI PRZYRODY
W tab. 3 przedstawiono pomniki przyrody zlokalizowane na terenie powiatu ostrowieckiego.
Tabela 3. Pomniki przyrody
Lp.
Nr. ewid.
Miejscowość
1.
015
Grzegorzowice
2.
148
Stryczowice
3.
236
Stryczowice
4.
237
Nowy Skoszyn -Kunin
5.
132
Lipnik
6.
133
Szewna
7.
256
Ostrowiec Św.
8.
735
Ostrowiec Św.
9.
160
Doły Biskupie
10.
166
Wymysłów
11.
165
Wymysłów
12.
164
Kolonia Janik
13.
163
Udziców
14.
161
Doły Biskupie
15.
162
Nietulisko Duże
16.
025
Bałtów
17.
040
Bałtów
18.
125
Bałtów
19.
126
Bałtów
20.
127
Skarbka Dolna
21.
474
Przeuszyn
22.
755
Nietulisko Duże
23
754
Kurzacze
24.
753
Prawęcin
25.
752
Nietulisko Duże
Źródło: strona internetowa, ankiety gmin

Przedmiot ochrony
cztery dęby w wieku 400 lat
skałki w bocznym wąwozie
skałki w zboczu doliny rzeki Garbatki
źródło zboczowe „Malinowy Stok”
głaz narzutowy
skałka „Sfinks”
dąb szypułkowy 300 lat
głaz narzutowy
odsłonięcie geologiczne dolomitów środkowo – dewońskich
głaz narzutowy
głaz narzutowy
głaz narzutowy
głaz narzutowy oraz wąwóz skalny
profil geologiczny dolnego i środkowego triasu
profil geologiczny osadów środkowego triasu
pięć dębów 300 lat
dwa dęby bezszypułkowe 280 lat
odsłonięcie geologiczne na zboczu doliny rzeki Kamiennej
odsłonięcie geologiczne w rejonie rzeki Kamiennej
odsłonięcie geologiczne wapieni górno – jurajskich
robinia akacjowa
głaz narzutowy
sosna pospolita
lipa drobnolistna
lipa szerokolistna

W obrębie powiatu nie wyróżniono obszarów ochronnych sieci ekologicznej „NATURA 2000”.
Ponadto w gminach powiatu ostrowieckiego występują obiekty wpisane do rejestru zabytków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj.:
– Gmina Bałtów: zespół pałacowo-parkowy (Bałtów) i dawny zbór –obecnie kościół parafialny
(Pętkowice),
– Gmina Bodzechów: zespół dworski (Bodzechów), zespół kościelny (Szewna), kościół
parafialny p.w. św. Barbary (Mychów) i wiatrak holenderski (Szwarszowice),
– Gmina Ćmielów: zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP, cmentarz
parafialny, zespół zamkowy (Ćmielów), ruiny zamku (Podgrodzie), zespół dworski
(Przeuszyn), zespół kościoła parafialnego p.w. Zaślubin Marii, cmentarz parafialny, zespół
dworsko - parkowy (Ruda Kościelna), powstańców zbiorowa mogiła powstańców 1863 r.
(Czarna Glina),
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Gmina Kunów: park (Chocimów), zespół przestrzenny zakładu przemysłowego -fabryka
tektury (Doły Biskupie), kaplica p.w. św. Katarzyny wraz z otoczeniem (Kaplica), zespół
kościoła parafialnego p.w. św. Władysława (Kunów), zespół urbanistyczno-przemysłowy
(Nietulisko Duże), park dworski (Nietulisko Małe),
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski: cmentarz żydowski, zespół pałacyku myśliwskiego
Wielopolskich (Ostrowiec Świętokrzyski), zespół pałacowy i dwór (Ostrowiec Świętokrzyski
– Częstocice), zespół kościoła p.w. św. Stanisława (Ostrowiec Świętokrzyski - Denków),
Gmina Waśniów: zespół dworski (Boksyce), parki (Czajęcice i Garbacz), kościół parafialny
p.w. św. Jana Chrzciciela i park (Grzegorzowice), park (Kunin), zespół dworski
(Mirogonowice), kościół parafialny p.w. św. Wojciecha (Momina), park (Witosławice), park
(Sarnia Zwola), zespół kościoła parafialnego p.w. Piotra i Pawła (Waśniów), kaplica
p.w. Zesłania św. Ducha (Witosławska Góra) i park (Wronów).

Również w Gminie Bodzechów znajduje się prehistoryczna kopalnia krzemienia „Krzemionki”, która
została uznana za Pomnik Historii.
Na terenie powiatu ostrowieckiego proponowane jest utworzenie następujących rezerwatów przyrody
(tab. 4).
Tabela 4. Proponowane rezerwaty przyrody
Nazwa rezerwatu
Bukowska Góra
Gromadzice
Udziców

Rodzaj rezerwatu
rezerwat częściowy przyrody
nieożywionej
rezerwat częściowy przyrody
nieożywionej
rezerwat częściowy przyrody
nieożywionej

Przedmiot ochrony
zbocze Bukowskiej Góry i zbocze
doliny Potoku Bukowskiego
prawe zbocze doliny rzeki
Kamionki
południowe zbocze doliny rzeki
Kamiennej

Źródło: WKP

Około 73% powierzchni powiatu objęte jest różnymi formami ochrony przyrody, a dodatkowo
planuje się rozszerzenie ochrony na nowe tereny (tab. 4) w formie rezerwatów przyrody.
4.1. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Polityka ekologiczna państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma na celu
zahamowanie strat różnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym),
gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). Ochrona różnorodności biologicznej
związana jest z ochroną zasobów przyrody, niezależnie od formalnego statusu ochronnego tych
terenów i sposobu ich użytkowania.
Cel
Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej
4.1.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony przyrody jest inwentaryzacja przyrodnicza
województwa. Kontynuowana będzie inwentaryzacja przyrodnicza gmin w ramach działań
wojewódzkiego konserwatora przyrody oraz wykonywanie opracowań ekofizjograficznych w samych
gminach, które wspomagają także typowanie obszarów cennych przyrodniczo.
Na terenie powiatu ostrowieckiego 2 rezerwaty nie mają zatwierdzonych planów ochrony w celu
ochrony różnorodności biologicznej.
Problematyka ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej powinna być także
uwzględniana w dokumentach strategicznych i branżowych gmin powiatu ostrowieckiego.
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Podstawą atrakcyjności każdego regionu jest zachowanie bogactw naturalnych zapewniających
zrównoważone korzystanie z nich. Bardzo ważne będzie prowadzenie działań mających na celu
wzrost świadomości społecznej, gdyż ochrona różnorodności biologicznej nie będzie możliwa bez
szerokiej akceptacji i udziału społeczeństwa.
Istotnym narzędziem wspomagającym osiągnięcie celu w zakresie ochrony przyrody
i krajobrazu będzie realizacja przez rolników odpłatnych programów rolnośrodowiskowych, m.in.
poprzez promocję tradycyjnych systemów produkcji rolniczej zmierzających do zachowania
różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych oraz zachowanie zasobów genetycznych
środowiska przyrodniczego. Szereg działań z zakresu ochrony przyrody prowadzą także
nadleśnictwa, szczególnie w zakresie wskazywania potencjalnych obszarów lub obiektów do objęcia
ochroną prawną.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
dziedzictwa przyrodniczego oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa
na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których
realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania
koordynowane przez Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Uwzględnienie ustaleń planów ochrony parków i rezerwatów, ekofizjografii
i inwentaryzacji przyrodniczych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
• Utrzymanie różnorodności gatunków, w tym opracowanie i wdrażanie planów.
• Tworzenie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych.
• Intensyfikacja inwentaryzacji przyrodniczej gmin.
• Wdrożenie instrumentów służących ochronie polityki rolnej (programy rolnośrodowiskowe).
• Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz władz szczebla
lokalnego; między innymi poprzez promowanie zagadnień różnorodności biologicznej
w ramach szkoleń i kampanii informacyjnych oraz poprawę komunikacji społecznej
w zakresie zrozumienia celów i skutków ochrony różnorodności biologicznej propagowanie umiarkowanego użytkowania zasobów biologicznych i praktyk
oszczędnego i rozsądnego gospodarowania, tak by nie niszczyć zasobów przyrody ponad
niezbędne potrzeby, a także wskazywanie na lokalne korzyści z zachowania
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Działania koordynowane dla powiatu
• Realizacja zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Współudział w poszerzaniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej.
• Współudział w tworzeniu ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie terenów
przyrodniczo cennych – w tym przewidzianych do objęcia ochroną prawną.
• Promowanie terenów przyrodniczo cennych (foldery, broszury, tablice informacyjne).
4.2. Lasy
4.2. 1. Stan wyjściowy
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy powiatu ostrowieckiego położone są na terenie
VI Krainy Małopolskiej w czterech dzielnicach przyrodniczo-leśnych :
– w 2 Dzielnicy Gór Świętokrzyskich (mezoregion Puszczy Świętokrzyskiej);
– w 3 Dzielnicy Radomsko-Iłżeckiej (mezoregion Przedgórza Iłżeckiego);
– w 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodnio-Lubelskiej (wschodnia część obrębu Ćmielów)
– w 9 Dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej (mezoregion Wyżyny Sandomierskiej).
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W północnej i środkowej części powiatu występują Lasy Iłżeckie z siedliskami borów sosnowych
i borów mieszanych, lokalnie na prawym brzegu rzeki Kamiennej występują grądowe lasy liściaste.
W południowej części powiatu w Paśmie Jeleniowskim występuje wyżynny jodłowy bór mieszany,
środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna
niżowa i żyzna buczyna karpacka.
Na terenie powiatu ostrowieckiego powierzchnia gruntów leśnych wynosi ogółem 19 026 ha,
w tym:
– lasy państwowe – 14 656 ha,
– lasy gminne – 42 ha,
– lasy prywatne – 4 328 ha.
Grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa wynoszą 76,6% całej powierzchni.
Wskaźnik lesistości na terenie powiatu kształtuje się na poziomie 30,86%.
Lasy są zarządzane (Lasy Skarbu Państwa) lub nadzorowane (lasy prywatne) przez
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i Waśniów posiadają aktualne uproszczone plany urządzania
lasów. W gminach Bałtów, Bodzechów i Ćmielów plany te wygasną w 2008 r. natomiast w gminie
Kunów część wygasła w 2006 r. a pozostała część w 2008 r.
Zalesianie
Wg Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003) wskaźnik zalesienia
w 2020 roku powinien wynosić 30 %, a po 2050 roku 33 %.
Zgodnie z założeniami wojewódzkiego „Programu Zwiększania Lesistości” w województwie
świętokrzyskim w latach 2001 – 2020 planowane jest zalesienie około 58 tys. ha gruntów.
Powiat ostrowiecki posiadając zalesienie 30,7% spełnia już wskaźnik zalesienia z 2020 r.
Dalsze prowadzenie zalesień i zwiększanie wskaźnika lesistości jest wskazana w rejonach
występowania słabych i bardzo słabych gleb w obrębie Przedgórza Iłżeckiego w celu utworzenia
zwartych kompleksów Lasów Iłżeckich, szczególnie w strefach ochronnych GZWP nr 405 i 420 oraz
na zboczach dolin rzecznych, wąwozów i jarów w obrębie Wyżyny Sandomierskiej w celu
zabezpieczenia gleb przed erozją wodną.
Głównymi zagrożeniami dla powierzchni lasów stanowią zagrożenia związane
z zanieczyszczeniem środowiska oraz pożary. Kategorie zagrożenia pożarowego lasu na terenie
powiatu przedstawiono na rys. 14 (rozdział 6.6.1).
4.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Rozwijanie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
4.2.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
W lasach Skarbu Państwa działalność gospodarczą regulują plany urządzania lasów, natomiast
w przypadku lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa uproszczone plany urządzania lasów
i inwentaryzacja lasów.
Działania na rzecz poprawy stanu terenów leśnych w powiecie ostrowieckim powinny być zgodne
z zasadami i kryteriami zawartymi w „Wojewódzkim programie zwiększania lesistości na lata
2000 – 2020”.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
zasobów leśnych oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007
– 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
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dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące w gestii Starostwa
Powiatowego.
Kierunki działań
• Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz realizacja gospodarki leśnej
w oparciu o niniejsze plany.
• Zalesianie nowych terenów.
• Uwzględnianie w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego gruntów do
zalesiania, z uwzględnieniem warunków przyrodniczo – krajobrazowych.
• Ochrona różnorodności biologicznej środowiska leśnego.
• Produkcja drewna oraz innych surowców i produktów, na zasadzie racjonalnej
gospodarki.
Działania własne powiatu
• Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (w imieniu Starosty
w powiecie ostrowieckim nadzór ten prowadzi Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski).
• Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.
Działania koordynowane powiatu
• Tworzenie ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie leśnych terenów
przyrodniczych (promocja: foldery, broszury, tablice informacyjne).

4.3. Kopaliny
4.3. 1. Stan wyjściowy
Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w Polsce w zakresie ochrony
zasobów kopalin są:
– Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 7 luty 1994 r. (Dz. U. z dnia 7 listopada 2005 r.
nr 228 poz. 1947 – tekst ujednolicony),
– Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwiecień 2001 r. (Dz. U. 2008 r. nr 25, poz.
150).
Najważniejszym w ochronie zasobów kopalin jest wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po przeprowadzeniu postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia wymagające uzyskania niniejszej decyzji
zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko Dz. U. nr 257, poz. 2573) a także system koncesji udzielanych na podstawie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz ich wydobywanie.
Pod względem geologicznym obszar powiatu ostrowieckiego obejmuje część tzw. osłony
mezozoicznej górotworu świętokrzyskiego. W obrębie mezoregionu Przedgórza
Iłżeckiego wyróżniaj się dwie jednostki geomorfologiczne:
– wysoczyzna polodowcowa o rzędnych 190-220 m n.p.m., zbudowana z piasków i żwirów
wodnolodowcowych i glin zwałowych zalegających kilkunastometrową warstwą na skałach
jurajskich
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dolina rzeki Kamiennej wypełniona osadami aluwialnymi – torfami, madami, namułami,
piskami o miąższości od kilku do kilkunastu metrów zalegających na osadach jury dolnej.
Na południu od Podgórza Iłżeckiego występuje Wyżyna Sandomierska zbudowana ze skał
paleozoicznych i triasowych przykrytych pokrywą lessową o miąższości do 30 m. Południowe krańce
powiatu obejmują mezoregion Gór Świętokrzyskich zbudowany z paleozoicznych struktur fałdowych.
Według stanu na dzień 31.12.2006 r. na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje się 23 złoża
(tab. 5), z czego eksploatowane są 3 a 4 inne już zagospodarowane poddawane są okresowej
eksploatacji. Spośród pozostałych 2 złoża rozpoznane są wstępnie (w kategorii rozpoznania C2)
a 9 rozpoznanych jest szczegółowo, natomiast w obrębie 5 eksploatacja została zakończona.
Tabela 5. Złoża kopalin na terenie powiatu ostrowieckiego
Lp
.

Nazwa złoża

1.

Doły Opacie

1.

Jeleniowska
Góra

1.
2.
3.

Nietuliska
Nietulisko 1
Piaski
Brzóstowskie

1.
2.
3.

Borownia
Chmielów
Kolonia
Miłkowska

4.

Kolonia
Piaski

5.

Kunów

6.

Kunów
PiaskiZakolejne
Kurzacze

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

Nietulisko
Nietulisko
Duże 1
Nietulisko
Duże 2
Nietulisko
Duże 3
Skarbka
Stara Dębowa
Wola*
Wólka
Bodzechowsk

Stan zagospodarowania
złoża

Zasoby tys. ton
geologicznie
przemysłowe
bilansowe
Kamienie łamane i bloczne
Złoże zaniechane
2 051
Piaskowiec kwarcytowy
Złoże o zasobach
46 260
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Piaskowiec
Złoże zaniechane
2 205
Złoże eksploatowane
58,5
Złoże o zasobach
3 800
rozpoznanych wstępnie
(kategoria C2)
Piaski i żwiry (kruszywo naturalne)
Złoże zaniechane
Złoże eksploatowane
115
115
Złoże o zasobach
61
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoże o zasobach
174
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoże zagospodarowane,
69
eksploatowane okresowo
Złoże o zasobach
257
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoże o zasobach
35
35
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoże eksploatowane
93
93
Złoże zagospodarowane,
38
38
eksploatowane okresowo
Złoże zagospodarowane,
91
91
eksploatowane okresowo
Złoże zagospodarowane,
82
82
eksploatowane okresowo
Złoże eksploatowane
213
Złoże o zasobach
338
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoże eksploatowane
60
-
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Wydobycie
tys. ton

-

-
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3
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15.

a
Wymysłów
III

Złoże o zasobach
102
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Złoża ilaste ceramiki budowlanej
1.
Rudka
Złoże zaniechane
26
2.
Udziców
Złoże o zasobach
889
Dolny
rozpoznanych wstępnie
(kategoria C2)
Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego
1.
Lipnik
Złoże zaniechane
2 122
2.
Ruda
Złoże o zasobach
87 935
Kościelna
rozpoznanych szczegółowo
(kategoria A+B+C1)
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg. stanu na 31.12.2006 r.
* - złoża zawierające piasek ze żwirem

-

-

-

Ponadto na terenie powiatu (gmina Ćmielów) znajduje się część złoża eksploatowanego przez
Cementownię Ożarów – Gliniany –Duranów.
Na terenie powiatu ostrowieckiego eksploatowane są kruszywa naturalne. Wydobycie
to stanowi jednak niewielki procent w skali kraju. Eksploatacja ta ma niewielki wpływ na środowisko
ponieważ obejmuje niewielkie obszary i skala przekształceń terenu jest nieznaczna.
Głównymi zagrożeniami i problemami w ochronie zasobów kopalin są: ingerencja
w środowisko naturalne powodująca jego zanieczyszczenie lub zubożenie jego walorów,
przekształcenie krajobrazu, kosztowny i złożony proces rekultywacji.
W powiecie eksploatowane są jedynie małe złoża kruszyw naturalnych. Wydobycie to jest na
niewielką skalę i nie stwarza znaczących zagrożeń dla środowiska. Powoduje jedynie niewielkie
zmiany krajobrazu, które mogą być zniwelowane dzięki rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk
odkrywkowych.
4.3.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz minimalizacja negatywnych skutków ich
eksploatacji
4.3.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Do osiągnięcia określonego celu istotna jest inwentaryzacja złóż, a także odpowiednie zapisy
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniających złoża perspektywiczne.
Ważne jest również promowanie substytutów kopalin. Natomiast tereny poeksploatacyjne powinny
być na bieżąco poddawane procesowi rekultywacji.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
zasobów kopalin oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007
– 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące w gestii Starostwa
Powiatowego.
Kierunki działań
• Kontynuacja prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem
złóż kopalin.
• Ochrona zasobów perspektywicznych kopalin dzięki zamieszczaniu odpowiednich
zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
• Racjonalne i wszechstronne korzystanie z surowców mineralnych.

34

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

•

Propagowanie stosowania substytutów zasobów nieodnawialnych.
• Likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne.
• Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji złóż kopalin.
Działania własne powiatu
• Propagowanie stosowania substytutów zasobów nieodnawialnych.
• Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii.
• Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych.
4.4. Gleby
4.4. 1. Stan wyjściowy
Wg danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (1984 r.) powiat
ostrowiecki został zaliczony do regionów glebowo – rolniczych takich jak: waśniowski
i starachowicko – ostrowiecki.
W strukturze gruntów przeważają użytki rolne. W tab. 6 zestawiono strukturę użytkowania
gruntów w poszczególnych gminach powiatu ostrowieckiego.

Tabela 6. Struktura użytkowania gruntów w roku 2000 i 2006
Gmina

Powierzchnia
ogółem
[ha]

Grunty orne

2000
Bałtów
10510
48,6
Bodzechów
12217
54,7
Ćmielów
11784
50,6
Kunów
11364
44,0
Ostrowiec
4643
28,1
Świętokrzyski
Waśniów
11165
73,3
Razem
61683
51,9
powiat
Źródło: Dane z gmin

Procentowy udział w powierzchni ogółem
Trwałe użytki
Razem
Lasy
rolne
użytki rolne
2006 2000
2006 2000 2006 2000 2006
0,9
4,4
4,3
54,0 53,1 40,8
42,2
2,0
6,3
6,3
63,1 62,5 28,1
28,6
1,1
11,5
11,9
63,0 62,5 30,7
31,2
1,0
4,9
5,0
49,8 48,3 42,9
45
2,2
9,2
8,9
39,7 37,8 10,4
11,5

Sady

2006
47,9
54,2
49,5
42,3
26,7

2000
1,0
2,1
0,9
0,9
2,4

72,8
51,3

2,4
1,6

2,4
1,5

4,8
6,7

5,0
6,7

80,5
60,2

80,2
59,5

14,9
30,1

15
30,7

Pozostałe
grunty
2000
2006
5,2
4,7
8,8
8,9
6,3
6,3
7,3
6,7
49,9
50,7
4,6
9,7

Warunki klimatyczno – glebowe na terenie powiatu ostrowieckiego sprzyjają rozwojowi
rolnictwa. W gminach: Waśniów, części Ćmielowa i Bodzechowa występują gleby dobre i bardzo
dobre. Gleby słabsze występują natomiast na obszarze północno – zachodnim tj. w gminach: Bałtów,
Kunów, części Bodzechowa i Ćmielowa.
W powiecie ostrowieckim dominują gleby klas średnich (III – IV), które stanowią ok. 56%.
Gleby bardzo dobre, dobre i średnie stanowią około 77% powierzchni gruntów całego powiatu. Wśród
tych gleb dominują gleby wytworzone z lessów, które charakteryzują się dobrymi właściwościami
fizycznymi i mają dużą wartość rolniczą.
Spośród upraw dominują zboża przede wszystkim pszenica. Powszechnie uprawiane są również:
jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki i gryka.

35

4,8
9,8

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Grunty orne najsłabsze (klasy VI) kwalifikuje się przede wszystkim do zalesiania, zaś grunty
słabe (V klasy) znajdujące się na pograniczu klasy VI powinny być zalesiane ze względu na małą
produktywność i dużą podatność na degradację.
Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej
gruntów określone zostały w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. (DZ. U. z 2004 r., Nr 121, poz.
1266 - tekst ujednolicony).
Część terenów rolnych bezpośrednio związana z procesami produkcji rolniczej określa się
mianem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ogólna waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
oprócz jakości gleb uwzględnia warunki agroklimatyczne, stosunki wodne i rzeźbę terenu. Na rys. 2
przedstawiono jakość przestrzeni produkcyjnej w powiecie ostrowiecki.

Rysunek 2. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiecie ostrowieckim (źródło: „Program
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”)

Największy wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie powiatu ostrowieckiego
jest w gminie Waśniów (powyżej 90), najniższy w gminach Bałtów i Ostrowiec Świętokrzyski.
Zanieczyszczenie gleb
Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie powiatu ostrowieckiego może odnosić się głównie
do obecności metali ciężkich (kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk). Zanieczyszczenia te występują przede
wszystkim:
- na terenach i w otoczeniu dużych zakładów przemysłowych,
- wokół składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych,
- w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów.
Na terenach rolniczych mogą występować zanieczyszczenia chemicznymi środkami do produkcji
rolnej w wyniku ich niewłaściwego stosowania.
Na terenie powiatu badania gleb prowadzone są w ramach krajowej sieci monitoringu na
zlecenie GIOŚ przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w interwale
pięcioletnim. Na terenie powiatu zlokalizowany jest 1 punkt pomiarowy nr 373 w gminie Ćmielów.
Ostatnie badania prowadzone były w 2005 r. Pobrano 118 próbek. Wyniki średnich wartości
zanieczyszczeń przedstawiono w tab. 7. Nowy cykl badawczy rozpoznanie próbek w 2010 r.
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Tabela 7. Zawartość badanych metali ciężkich w powiecie ostrowieckim (punkt nr 373 Ćmielów)
Pierwiastek
Kadm (Cd)
Miedź (Cu)
Nikiel (Ni)
Ołów (Pb)
Cynk (Zn)

Średnia zawartość
[mg/k]
0,26
7,1
11,5
14,7
55,5

Źródło: WIOŚ Kielce

Badania gleby wykonane w 2005 r. nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń gleb określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165,
poz. 1359).
Zlikwidowano mogilniki stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego na terenie
powiatu ostrowieckiego. Są to mogilniki w gminach:
- Ostrowiec Świętokrzyski – na terenie Cukrowni „Częstocice” S.A.,
- Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Żytnia,
- Bodzechów w Szewnej,
- Kunów,
- Waśniów – Czajęcice.
W ramach monitoringu regionalnego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
wykonuje badania gleb położonych na wybranych obszarach o potencjalnym zagrożeniu
zanieczyszczeniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów jakości gleby lub ziemi WIOŚ
przekazuje staroście wyniki badań. W ostatnich latach na terenie powiatu ostrowieckiego badania takie
nie były prowadzone.
Okresowe badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), należą do zadań własnych starosty.
Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości
gleby lub ziemi od dnia 30 kwietnia 2007 r. w świetle przepisów art. 36 ust. 2 ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493)
prowadzi wojewoda.
Zakwaszenie gleb
Z badań przeprowadzonych przez WIOŚ w latach 2000 - 2005 pod kątem odczynu pH wynika,
że na terenie powiatu ostrowieckiego gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią powyżej 20%.
Natomiast w gminach: Bałtów, Waśniów i Ostrowiec Świętokrzyski odczyn ten mieści się
w przedziale od 40 do 60%. Zakwaszenie gleb w gminach powiatu ostrowieckiego przedstawiono
na rys. 3.

37

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Rysunek 3. Zakwaszenie gleb powiatu ostrowieckiego (źródło: „Program ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego”)
Odczyn gleb uzależniony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego a także
stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Ponadto źródłem zakwaszenia mogą być procesy
zachodzące pomiędzy korzeniami roślin a glebą, zmineralizowanie substancji organicznej gleby lub
też powstawanie kwasów organicznych w substancjach humusowych. Obniżony poziom pH
(zakwaszenie) ogranicza w glebie zawartość przyswajalnych dla roślin substancji pokarmowych oraz
ułatwia gromadzenie metali ciężkich. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się
zabiegowi agrotechnicznemu tj. wapniowaniu. Zabieg ten podnosi zdolność produkcyjną gleby
poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Na podstawie oceny stopnia zakwaszenia gleb WIOŚ stworzył skalę potrzeb wapniowania gleb
w odniesieniu do całego województwa. Konieczność i potrzeba wapniowania w powiecie
ostrowieckim obejmuje 45% powierzchni użytków rolnych.
Erozja gleb
Wpływ na jakość gleb ma również erozja, czyli proces naturalnej degradacji mechanicznej.
Zakres i skala jej występowania uzależnione są od wielu czynników związanych z rzeźbą terenu,
warunkami hydrologicznymi i meteorologicznymi. Wyróżnia się 5 podstawowych typów erozji:
wietrzną, wodną , ruchy masowe, śniegową i uprawową.
Na terenie powiatu ostrowieckiego największe obszary rozczłonkowane przez erozję wąwozową
(wodną) występują w gminie Ćmielów.
Tereny zagrożone masowymi ruchami ziemi
Do degradacji terenu przyczynia się również powstawanie osuwisk, które mogą stanowić
zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia ludzi lub zwierząt.
Wg danych z Geo – zagrożenia (projekt badawczy nr 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D
zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska) na terenie powiatu ostrowieckiego występuje
1 osuwisko mało aktywne o powierzchni 6000 m2 w gminie Bodzechów (Szewna).
Zadaniem starosty, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawo ochrony środowiska jest prowadzenie
bazy danych zawierającej wyniki badań jakości gleby i ziemi oraz rejestr zawierający informacje
o terenach zagrożonych ruchami masowymi.
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Rekultywacja terenów zdegradowanych
Na terenie powiatu tereny zdegradowane związane są z terenami poeksploatacyjnymi. Ponadto
występują tereny niekorzystnie zanieczyszczone tj. dzikie wysypiska zlokalizowane w gminach:
Ostrowiec Świętokrzyski w ilości 24 i Bodzechów w ilości 2. Na terenie gminy Bodzechów
zlokalizowane jest również nieczynne składowisko odpadów przemysłowych z Huty Ostrowiec, które
w latach 2009 – 2010 ma być zrekultywowane.
Główne zagrożenia
Na terenie powiatu ostrowieckiego głównymi zagrożeniami są:
1. Naturalne zagrożenie gleb procesami erozyjnymi.
2. Zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą.
3. Degradacja powierzchni ziemi spowodowana przemysłem, rozbudowa infrastruktury
technicznej zaopatrzenia w energię, wodę, gaz i odprowadzania ścieków oraz rozbudowa sieci
drogowych.
4. Lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi przede wszystkim w sąsiedztwie zakładów
przemysłowych oraz głównych szlaków komunikacyjnych.
5. Naturalne zróżnicowanie gleb utrudniające ujednolicenie i zintegrowanie gospodarki rolnej
w ramach powiatu pod kątem struktury i technologii produkcji.
4.4.2 Cel średniookresowy do 2015 r.
Na terenie powiatu ostrowieckiego występują znaczne powierzchnie gleb klas I – IV, które
należy chronić przed zanieczyszczeniami.
Cel
Ochrona środowiska glebowego przed degradacją
4.4.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Głównymi zadaniami w zakresie ochrony gleb będą działania prewencyjne (wspieranie dobrych
praktyk rolniczych przeciwdziałających erozji gleb) oraz restrykcyjne przestrzeganie ochrony gruntów
w sferze działalności gospodarczej. Z drugiej jednakże strony należy podejmować działania
rekultywacyjne, przywracające walory przyrodnicze gruntów.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
jakości gleb oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 –
2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące w gestii Starostwa
Powiatowego.
Kierunki działań
• Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb
użytkowanych rolniczo.
• Wdrażanie programów rolno środowiskowych uwzględniających działania prewencyjne
w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb.
• Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan środowiska
glebowego.
• Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów.
• Prowadzenie okresowych badań zanieczyszczeń gleb i ziemi.
• Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
wraz z rejestrem zawierającym informacje o tych terenach.
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Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych.

Działania własne powiatu
• Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
wraz z rejestrem zawierającym informacje o tych terenach.
• Okresowe badania jakości gleby i ziemi wraz z prowadzeniem bazy danych zawierającej
wyniki badań jakości gleby i ziemi.
Działania koordynowane powiatu
• Upowszechnianie zasad Dobrych Praktyk Rolniczych.
5. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
5.1. Materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność
5.1.1. Stan wyjściowy
Zrównoważone wykorzystanie surowców jest korzystne zarówno ze względów ochrony
środowiska, jak również ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w zakładach
przemysłowych. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez pobór surowców
naturalnych, wody i energii wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty
za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych
w produkcji.
W ostatnich latach wzrosła efektywność wykorzystania energii, zmniejszyło się również zużycie
wody. Było to możliwe dzięki inwestycjom w przemyśle, transporcie i gospodarce komunalnej a także
wdrożeniu wodooszczędnych technologii przez podmioty gospodarcze.
5.1. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Wzrost efektywności wykorzystania surowców w gospodarce, zwiększenie efektywności
energetycznej gospodarki, zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
5.1. 3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Działania umożliwiające osiągnięcie niniejszego celu są w gestii przedsiębiorców, niemniej
jednak Starostwo Powiatowe w ramach opiniowanych wniosków może nałożyć obowiązek stosowania
zamkniętych obiegów wody lub podejmowania działań prowadzących do zmniejszania zużycia wody
i podniesienia efektywności energetycznej.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu oraz
kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Zadania te są w gestii przedsiębiorców, niemniej jednak Starostwo
Powiatowe w ramach opiniowania wniosków nakłada obowiązek stosowania zamkniętych obiegów
wody, czy też podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia
efektywności wykorzystania energii.
Kierunki działań
• Modernizacja procesów przemysłowych pozwalająca na osiągnięcie normatywów
najlepszych dostępnych technik.
• Promowanie działań pozwalających na ograniczenie wykorzystywania surowców, wody
i energii.
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5.2. Energia odnawialna
5.2.1. Stan wyjściowy
Wykorzystanie energii stanowi jedną z podstawowych przesłanek rozwoju gospodarczego,
społecznego i poprawy jakości życia. Zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie a problem
zaspokajania potrzeb energetycznych jest stale aktualny.
Alternatywę dla tradycyjnych nośników energii (paliwa kopalne) stanowią odnawialne źródła energii
(OZE). Są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w różnych
postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, wody a także biomasy.
Źródła te są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach
naturalnych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych może w znacznym stopniu
przyczynić się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia zużycia krajowych
zasobów surowców.
Powszechnie dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy natomiast
energii geotermalnej, wiatru i wody są ograniczone. Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych
jest również ich minimalny wpływ na środowisko.
Na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowane są 2 małe elektrownie wodne (MEW) na rzece
Kamiennej w Bałtowie o mocy 145 kW i w Ostrowcu Św. o mocy 94 kW. Ich lokalizację
przedstawiono na rys.4.

Rysunek 4. Lokalizacja MEW na terenie powiatu ostrowieckiego (źródło: „Program ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”)
Energia wiatru
Z analizy mapy kierunków i sił wiatru Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika,
że powiat ostrowiecki znajduje się w strefie korzystnej, w której średnioroczna prędkość wiatru
wynosi ok. 10 m/s. Użyteczna prędkość wiatru dla potrzeb energetycznych wynosi, co najmniej 4 m/s.
Ponadto znaczenie w tego typu inwestycjach mają również:
• odległość od osad ludzkich – zgodnie z przepisami nie może być mniejsza, niż 0,5 km;
ograniczenia wynikające z hałasu, jaki powodują turbiny,
• ukształtowanie terenu – najlepszy jest teren płaski, trawiasty,
• bliskość dróg dojazdowych – ze względów ekonomicznych,
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bliskość przyłączy energetycznych średniego -15 kV (możliwość bezpośredniego podłączenia
turbiny o mocy max 6 MW) i wysokiego napięcia -110 kV (budowa stacji przekaźnikowej),
• możliwość sprzedaży energii.
Projektowanie farmy wiatrowej wymaga także kompromisu pomiędzy oszczędnością
powierzchni a opłacalnością produkcji. Zakłada się, że na 1 MW zainstalowanej mocy należy
przeznaczyć ok. 10 ha.
Energia biogazu
Biogaz powstaje w wyniku fermentacji odpadów organicznych. Powstały biogaz składa się
głównie z metanu (40-70%) i dwutlenku węgla (40-50%), zawiera również gazy takie jak: azot,
siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz
powstający w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów
zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

Biogaz składowiskowy
Na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowane jest składowisko, którego właścicielem jest
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”. Z fermentacji odpadów organicznych powstaje 115 m3/h
biogazu o zawartości 55% metanu. Obecnie biogaz spalany jest w pochodniach. Po zainstalowaniu
agregatu kogeneracyjnego ilość i skład powstającego biogazu pozwoli na produkcje 2 MW energii
w ciągu 10 h (1 dzień pracy). Ilość ta w chwili obecnej przekracza zapotrzebowanie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”. Dlatego nadmiar energii po wymianie transformatora może być
odprowadzany do sieci za pośrednictwem własnej linii średniego napięcia.
Biogazownie rolnicze
Jako surowiec do produkcji biogazu wykorzystuje się odchody zwierząt hodowlanych (bydło,
trzoda chlewna, drób) z ewentualną domieszką słomy lub innych odpadów pochodzenia roślinnego.
Szacuje się, że z 1 m3 płynnych odchodów można uzyskać około 20 m3 biogazu a z 1 m3 obornika
około 30 m3 biogazu. Instalacje takie powstają w dużych gospodarstwach hodowlanych. Na terenie
powiatu ostrowieckiego istnieją małe ośrodki hodowli, które nie stwarzają większych możliwości
wykorzystania biogazu do celów energetycznych.
Biogaz z oczyszczalni ścieków
Na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowana jest jedna większa oczyszczalnia ścieków
w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez która przechodzi około 20 000 m3/dobę ścieków. Obecnie osady
wykorzystywane są rolniczo i do rekultywacji terenu. Wg WPGO z 1 m3 osadu (4-5% suchej masy)
można uzyskać 10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu, który może być wykorzystany
do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Energia biomasy
Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W celach energetycznych
wykorzystuje się m. in. pozostałości organiczne takie jak: odpady leśne, z przemysłu leśnego, odpady
i pozostałości rolnicze. Inną grupę stanowią rośliny uprawiane wyłącznie dla ich potencjału
energetycznego m. in. takie jak: wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topinambur, róża
bezkolcowa. Biomasa może być bezpośrednio spalana w kotłowniach (często po uprzednim
zgranulowaniu lub zbrykietowaniu) albo przetworzona na inne paliwo ciekłe np. biodisel lub gazowe
np. gaz drzewny.
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Z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co odpowiada ok. 5 tonom węgla
kamiennego, natomiast z 1 ha wierzby energetycznej możemy uzyskać energię odpowiadającą 10
tonom węgla.
N terenie powiatu istnieją korzystne warunki do rozwoju udziału biomasy w produkcji energii.
Są to duże powierzchnie leśne, wartościowe rolniczo gleby. Istnieje również możliwość rozwoju
plantacji wierzby energetycznej w dolinie rzeki Kamiennej.
Ograniczeniem, które musi być uwzględnione w doborze gatunków roślin uprawianych na cele
energetyczne jest art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Może nastąpić wzrost zapotrzebowania na tego typu paliwo, ponieważ obecnie są prowadzone próby
nad wykorzystaniem biomasy do produkcji energii w Elektrowni Kielce.
Energia promieniowania słonecznego
Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na ziemi.
Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej
i ciepłej wody. Do tego celu wykorzystywane są kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
(np. do zasilania znaków drogowych). W powiecie ostrowieckim istnieją dobre warunki do
wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Należy jednak odpowiednio dostosować typ
systemów i właściwości urządzeń do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania
słonecznego. Energia ta wykorzystywana jest najczęściej przez indywidualnych inwestorów na własne
potrzeby.
Energia geotermalna
Energia geotermalna to energia zgromadzona w gruntach, skałach i wodach wypełniających
pory i szczeliny skalne. Wg dotychczasowego rozpoznania na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma
korzystnych warunków geotermalnych. Natomiast w związku z występowaniem wód płytkich
poziomów wodonośnych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego – poziom jury środkowej i górnej
istnieją pewne perspektywy pozyskania energii geotermalnej do celów grzewczych. Wymaga
to jednak zastosowania pomp ciepła (wysokie koszty) a także współpracy z kotłowniami
konwencjonalnymi.
Energia wód śródlądowych
Energia wód powierzchniowych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej
w elektrowniach wodnych. Na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowane są 3 małe elektrownie
wodne na rzece Kamiennej w Bałtowie o mocy 145 kW, Ostrowcu Świętokrzyskim o mocy 94 kW
i Chmielowie o mocy 65 kW. Warunki rozwoju energetyki wodnej są bardzo ograniczone.
Ograniczeniem, które musi być uwzględnione przy lokalizacji elektrowni wodnych są wymogi
wynikające z regulacji prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach sieci ekologicznej
Natura 2000 oraz z programów restytucji wędrownych ryb dwuśrodowiskowych.
5.2. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Zwiększenie ilości energii pozyskanej z alternatywnych źródeł
5.2. 3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, możliwości pozyskania
energii ze źródeł odnawialnych oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej
państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono kierunki działań, których

43

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące
w gestii Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.
• Zwiększenie wykorzystania energii wody, wiatru, słońca i biomasy.
Działania własne powiatu
• Propagowanie i edukacja w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
5.3. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią
5.3.1. Stan wyjściowy
Dla powiatu ostrowieckiego największym zagrożeniem powodziowym jest wystąpienie
nawalnych opadów w obszarach dorzecza Kamiennej i Modły. Obszary potencjalnego zagrożenia
powodzią na terenach gmin powiatu ostrowieckiego zostały określone w „Studium dla obszarów
nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi” obejmującym rzeki Kamienna
i Świślina wykonanym na zlecenie RZGW Warszawa przez Małopolską Grupę Geodezyjno –
Projektową S. A.
Ochrona ludzi i mienia przed powodzią realizowana jest w szczególności przez zachowanie
i tworzenie systemów retencji wód w tym sieci zbiorników z rezerwą powodziową (m. in. budowa
zbiorników małej retencji), racjonalne użytkowanie budowli przeciwpowodziowych — w tym m.in.
utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, odpowiednie kształtowanie zagospodarowania
przestrzennego tych terenów oraz działania organizacyjne (wczesne ostrzeganie, obserwacja
przepływów itp.).
W ostatnich latach oddano do użytku zbiorniki „Gutwin”, „Topiołki” i „Wióry”. Zbiornik
„Wióry” zapewnia całkowitą redukcję fal powodziowych Świśliny i zmniejsza istotne zagrożenie
powodziowe dla Ostrowca Świętokrzyskiego i innych miejscowości położonych poniżej ujścia
Świśliny. Rezerwa powodziowa w tym zbiorniku wynosi 19 mln m3. Na redukcję fal powodziowych
na rzece Kamiennej duży wpływ ma zbiornik Brody Iłżeckie, który powstał w 1964r. a w 1986 r.
został przebudowany. Całkowita pojemność tego zbiornika wynosi 7,3 mln m 3. Prowadzone
są również prace związane z remontami i modernizacją wałów przeciwpowodziowych. Rozbudowano
prawy wał na rzece Kamiennej. Całkowita długość wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu
wynosi 35 774 m, w tym na rzekach: Kamienna 29 254 m, Kamionka 2 720 m, Modła 3 800 m.
Odmulono koryta rzek: Modły, Ćmielówki, Przepaści oraz uregulowano bieg rzeki Nagorzanka
na długości 6150 m.
W planowaniu ochrony przeciwpowodziowej oraz w działaniach operacyjnych na szczeblu lokalnym
niezbędne jest utrzymanie systemów melioracji szczegółowej w odpowiednim stanie (drożność).
W tym celu konieczne jest prowadzenie bieżących konserwacji kanałów deszczowych oraz rowów
melioracyjnych, umożliwiających swobodny spływ wód.
Nadal aktualne i ważne jest ograniczanie i eliminowanie zabudowy z obszarów zagrożonych
powodziami. Można to osiągnąć w wyniku uwzględniania zasięgu tych obszarów oraz
obowiązujących w ich obrębie warunków ochrony przeciwpowodziowej w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miast i gmin, planach miejscowych oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenów. Obszary te zostały ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kunów.
Ważnym elementem w przeciwdziałaniu zagrożeniom powodziowym jest prowadzenie
obserwacji stanu wód powierzchniowych na wodowskazach oraz edukacja w tym zakresie.
Mieszkańcy i użytkownicy terenów zagrożonych powinni być systematycznie informowani o:
− potencjalnym i rzeczywistym zasięgu powodzi,
− lokalnym systemie ochrony p.p.,
− właściwych sposobach zachowania się podczas powodzi,
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− metodach zabezpieczenia się w tym okresie,
− metodach zabezpieczenia budynków przed powodzią,
− metodach likwidacji jej skutków.
Na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
www.straz.ostrowiec.pl umieszczony jest „Poradnika na wypadek powodzi”.
5.3. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Zasady dotyczące gospodarowania wodami określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej traktują
wodę, jako dobro dziedziczone. Dlatego dobro to musi być chronione, co narzuca na użytkowników
wód, obowiązek zrównoważonego korzystania z ich zasobów. Tak więc istotną rolę głównie
w podejściu społecznym odgrywa efektywna ochrona przed powodzią.

Cel
Efektywna ochrona przed powodzią
5.3. 3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Duże znaczenie w zakresie ochrony przed powodzią ma przede wszystkim przebudowa
i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych oraz realizacja zbiorników z programu małej retencji.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, analizy aktualnego
stanu zagrożenia powodziowego oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej
państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których
realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Działania te dotyczą głównie gmin
i administratorów cieków.
Kierunki działań
• Realizacja programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w zakresie
zadań na szczeblach gminnych.
• Modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych na Kamiennej i Świślinie.
• Wyznaczenie obszarów zalewowych i uwzględnienie ich w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
• Modernizacja systemów melioracji wodnych.
• Utrzymanie w odpowiednim stanie koryt rzecznych.
6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
6.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa
6.1. 1. Stan wyjściowy
6.1.1.1. Wody powierzchniowe
Powiat ostrowiecki w całości znajduje się w obrębie zlewni rzeki Kamiennej, będącej
lewobrzeżnym dopływem Wisły, której długość na terenie powiatu wynosi 60 km. Rzeka przepływa
przez teren gminy Kunów, Bodzechów, Ćmielów, Bałtów oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Zlewnia ta charakteryzuje się asymetrycznością z wyraźnie rozbudowaną częścią prawostronną.
Z obszaru lewobrzeżnego Kamienna zasilana jest przez kilka cieków odwadniających
południowe zbocze Przedgórza Iłżeckiego.
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Płynąca w północnej części powiatu rzeka Wolanka nie dopływa obecnie do rzeki Kamiennej,
ograniczając zasób swych wód i ginąc w okolicach Wólki Trzemeckiej. Bezwodność częściowego
odcinka tej rzeki jest zjawiskiem krasowym.
Prawobrzeżna część zlewni rzeki Kamiennej ma dobrze rozwiniętą sieć rzeczną reprezentowaną
przez: Świślinę z prawobrzeżnymi dopływami Węgierki i Dobruchny, Modłę, Kamionkę i Ćmielówkę
oraz inne małe cieki.
Sieć rzeczną na terenie powiatu ostrowieckiego przedstawiono na rys. 5.

Rysunek 5. Sieć rzeczna na terenie powiatu ostrowieckiego (źródło: Program monitoringu
środowiska województwa świętokrzyskiego)
Wody powierzchniowe reprezentowane są również przez niewielkie oczka wodne, stawy
w rejonie Ostrowca (3 stawy w dzielnicy Gutwin, 2 stawy w Parku Miejskim, stawy na terenie
rewitalizowanego obszaru przemysłowego, zbiorniki w okolicy ulic: Topolowej, Tomaszów,
Kilińskiego, Mostowej, Świętokrzyskiej, 11-go Listopada, Denkowskiej, Kuźni i Sienkiewicza) oraz
wyrobiska poeksploatacyjne zalane wodą w miejscowości Rudka. Ponadto w latach 2004-2005 została
zakończona budowa zbiorników „Wióry” i „Topiołki”.
Ważnymi przedsięwzięciami z zakresu gospodarki wodnej jest budowa zbiorników małej
retencji określonych w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, których
zadaniem jest: retencja wody, zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczych lub rolnictwa,
wyrównanie przepływów w czasie powodzi. Zbiorniki te mogą również spełniać funkcje rekreacyjna
i stwarzać warunki do rozwoju agroturystyki.
Z przewidywanych do budowy zbiorników w poprzednim programie ochrony środowiska
wykonano zbiornik „Topiołki” o powierzchni 5 ha (rys. 6). Zbiorniki Podgrodzie i Waśniów
są uwzględnione do realizacji w „Programie małej retencji województwa świętokrzyskiego” z 2006 r.
Natomiast zbiorniki Dobruchna i Jastków zostały wyłączone z tego programu ze względu na deficyt
wody.
Aktualnie zgodnie z programem małej retencji na terenie powiatu ostrowieckiego przewiduje
się budowę zbiorników zestawionych w tab.8.
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Tabela 8. Projektowane zadania małej retencji przewidziane do realizacji przez Samorząd
Województwa Świętokrzyskiego i Samorządy Gmin
Lp
.

Nazwa zadania

Ciek zasilający

Gmina

Powierzchni
a zalewu
[ha]

Przeznaczeni
a

Beneficjent

Bałtów

Objętość
użyteczn
a
[tys. m3]
684,0

1.

Kamienna

2.

Rudka
BałtowskaMaksymilianó
w
Lemierza

38,0

Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego

Kamienna

Bałtów

576,0

32,0

Chmielów

Kamienna

Bodzechów

465,0

31,0

Retencyjnorekreacyjny
Powodziowy +
MEW
Retencyjnorekreacyjny
Powodziowy +
MEW
Retencyjnorekreacyjny

3.
4.

Ćmielów

Ćmielów

720,0

36,0

Retencyjnorekreacyjny

5.

Gutwin

Przepaść
(Krzczonowianka
)
Rów

78,6

3,93

Rekreacja

6.

Bałtów-Rudka
Bałtowska
Podgrodzie

Kamienna

Ostrowiec
Świętokrzysk
i
Bałtów

216,0

12,0

Samorząd Gminy

Kamienna

Ćmielów

240,0

16,0

Retencja
Rekreacja
Retencja
Rekreacja
Retencyjnorekreacyjny
Retencyjnorekreacyjny
Retencyjnorekreacyjny

Samorząd Gminy

7.
8.
9.

10.

Odbudowa zb.
Dopływ spod
Kunów
20,0
1,0
Bukowska Góra
Bukowa
Rekultywacja
Dunaj
Kunów
138,0
5,5
Piaskowni na
zbiornik
Kunów
Odbudowa zb.
Węgierka
Waśniów
32,0
3,0
Waśniów
Źródło: „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” 2006 r.

Rysunek 6. Zbiornik „Topiołki”
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W powiatach ostrowieckim, starachowickim w 2005 r. zakończono budowę zbiornika wodnego
Wióry (rys. 7) o pojemności 35 mln m3. Przyjęte rozwiązania pozwalają w przyszłości wykorzystać
zbiornik, jako potencjalne źródło zaopatrzenia w wodę aglomeracji położonych poniżej zbiornika.
Ponadto zbiornik pełni funkcje energetyczne i rekreacyjne.

Rysunek 7. Zbiornik „Wióry”
Zarządcą wód powierzchniowych są:
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, który administruje na terenie
powiatu rzeki:
• Kamienna o długości 138,3 km,
• Świślina o długości 30,08 km,
– Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, który administruje
na terenie powiatu rzeki:
• w gminie Ćmielów:
o rzeki uregulowane:
 Trębanówka o długości 8,79 km,
 Ćmielówka o długości 5,7 km,
 Wojciechówka o długości 2,15 km,
 Podolanka o długości 2,0 km,
o rzeki nieuregulowane:
 Przepaść o długości 2,0 km,
 Trębanówka długości 1,33 km,
• w gminie Bodzechów:
o rzeki uregulowane:
 Jędrzejówka o długości 3,4 km,
 Ćmielówka o długości 1,75 km,
o rzeki nieuregulowane:
 Modła o długości 6,5 km,
 Szewnianka o długości 10,16 km,
 Jędrzejówka o długości 3,7 km,
• w gminie Kunów:
o rzeki uregulowane:
 Dunaj o długości 1,8 km,
 St. Staw Kunowski o długości 1,98 km,
o rzeki nieuregulowane:
 Węgierka o długości 4,7 km,
• w gminie Ostrowiec Świętokrzyski:
o rzeki uregulowane:
 Modła o długości 2,2 km,
 Szewnianka o długości 1,3 km,
o rzeki nieuregulowane:
 Modła o długości 0,8 km,
 Szewnianka o długości 0,3 km,
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•

–

w gminie Waśniów:
o rzeki uregulowane:
 Nagorzanka o długości 6,3 km,
 Węgierka o długości 5,0 km,
 Ciek od Milejowic o długości 2,57 km,
o rzeki nieuregulowane:
 Nagorzanka o długości 4,16 km,
 Węgierka o długości 1,0 km,
 Ciek od Milejowic o długości 4,8 km,
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, który administruje rzekę:
• Młynówka o długości 2,6 km oraz
• Struga Denkowska o długości 9 km,
• Ciek Denkowski o długości 2,6 km

Jakość wód powierzchniowych
Analizując stan czystości rzek, należy stwierdzić, że w latach 2005 – 2006 czystość wód
powierzchniowych powiatu ostrowieckiemu nie uległa gwałtownym zmianą. W dwóch punktach
pomiarowych klasa jakości nie uległa zmianie, w dwóch nastąpiła zmiana z III do IV klasy jakości
a w dwóch z IV do III klasy jakości.
W 2006 r. na terenie powiatu ostrowieckiego znajdowało się 6 punktów pomiarowo-kontrolnych
monitoringu wód powierzchniowych (cztery na rzece Kamiennej, jeden na rzece Kamionce, jeden na
rzece Świślinie) – rys. 7. Ilość i lokalizacja punktów była taka sama jak
w 2002 r. Wykaz punktów wraz z jakością wody przedstawiono w tab. 9.
Tabela 9. Klasa jakości wód w punktach pomiarowych na terenie powiatu ostrowieckiego
Nazwa rzeki

Kamienna

km
biegu
rzeki

Nazwa

67,7

Nietulisko

62,2

Chmielów

48

Krasków

Klasa
jakości
IV

barwa, ChZTCr, azot Kjeldahla, lb. b. coli fek.,
og. lb. b. coli, chlorofil „a”
barwa, ChZTCr, og. węgiel org., lb. b. coli fek.,
og. lb. b. coli, chlorofil „a”
barwa, ChZTCr, amoniak, azot Kjeldahla,
fosforany, lb. b. coli fek., og. lb. b. coli, chlorofil
„a”
zawiesina og., BZT5, ChZTMn, amoniak, azot
Kjeldahla, fosforany, fosfor og., glin, mangan,
Ind. sap. fitopl., Ind. sap. per., barwa, ChZTCr,
chlorofil „a”, lb. b. coli fek., og. lb. b. coli
barwa, BZT5, , ChZTCr, azotyny, subst. rozp. og.,
glin, mangan, oleje mineralne, Ind. sap. fitopl.,
Ind. sap. per., lb. b. coli fek., og. lb. b. coli
barwa, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, amoniak, azot
Kjeldahla, fosfor og., mangan, Ind. sap. fitopl.,
azotyny, fosforany, lb. b. coli fek., og. lb. b. coli

IV
IV
III

29,5

Bałtów

0,5

Ostrowiec
Św.

0,5

Nietulisko

Kamionka
Świślina

Wskaźniki decydujące o klasie jakości wody

III
III

Źródło: WIOŚ Kielce

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2006 r. ocenę
stanu jakości wód powierzchniowych dokonano według zasad obowiązujących w 2005 r.
(na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód Dz. U. nr 32, poz. 284). W granicach powiatu
ostrowieckiego w punkcie Bałtów wody są zadawalającej jakości (III klasa). Od punktu pomiarowokontrolnego Krasków do Nietulisko rzeka Kamienna niesie wody niezadowalającej jakości (IV klasy).
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Wody rzek Kamionka i Świślina w punktach pomiarowych zlokalizowanych w granicach powiatu
niosą wody zadawalającej jakości (III klasa). Ze względu na zmianę klasyfikacji wód w 2004 r.
(wprowadzenie pięciu klas jakości) nie można określić zmian jakości wody rzek powiatu
ostrowieckiego, jakie zaszły od 2002 r. (trzy klasy jakości).
O klasie czystości decydowały przede wszystkim wskaźniki takie jak: barwa, ChZTCr, lb. b. coli fek.,
og. lb. b. coli, chlorofil „a”, fosforany, azot Kjeldahla, amoniak.
O zaliczeniu wód do poszczególnych klas decydowały głównie zanieczyszczenia bakteriologiczne
oraz związki biogenne, co wskazuje na zanieczyszczenie wód ściekami bytowo-gospodarczymi oraz
pochodzenia rolniczego.
Od 2007 r. monitoring prowadzony jest zgodnie z „Programem monitoringu środowiska
województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2009”. W latach tych wprowadzone zostaną zasadnicze
zmiany w programach badawczych jakości wód w rzekach. Głównym celem tych zmian jest
wdrożenie i dopracowanie nowego systemu monitoringu wód powierzchniowych oraz system
klasyfikacji ich stanu ekologicznego i chemicznego tak, by do roku 2009 odpowiadał w pełni
wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej. Od 2007 r. badania prowadzone są w 4 punktach tj. na
rzece Kamiennej (2 punkty w Nietulisku i Kraskowie), Kamionce (1 punkt w Ostrowcu
Świętokrzyskim), Świślinie (1 punkt w Nietulisku).
Obecnie tak jak w poprzednich latach głównym źródłem zanieczyszczeń wód
powierzchniowych są zrzuty ścieków nieoczyszczonych, ścieków oczyszczonych z komunalnych
oczyszczalni ścieków oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, komunikacyjnych
i przemysłowych. Natomiast ścieki przemysłowe odgrywają podrzędną rolę.
Szlaki wodne
Istotnym czynnikiem aktywizacji turystyki może być organizacja szlaków wodnych, nadających
się do uprawiania kwalifikowanej turystyki wodnej.
Szlaki wodne utworzone na rzece Kamiennej zwiększają atrakcyjność turystyczną powiatu.
Letnie spływy kontynuowane od 2003 r. organizowane są dla dzieci i dorosłych w okresie od połowy
kwietnia do końca października. Dzieciom proponuje się spływ stabilniejszą „flotą”, jaką są tratwy.
Przygotowane są również kajaki. Trasa spływu rozpoczyna się na początku Bałtowa od strony
Ostrowca Świętokrzyskiego a kończy po przepłynięciu 4 km przed młynem wodnym. Płynąc
meandrami Kamiennej można oglądać liczne wywierzyska, bujną nadrzeczną roślinność, zwierzęta
i ptaki, panoramę Bałtowskiej wsi oraz zabytkowy kościół. Planowano również uruchomienie
spływów na kamiennej gmina Ćmielów od zbiornika „Topiołki” do Bałtowa. Natomiast ze względu na
niski poziom wód obecnie jest to niemożliwe.
Z punktu widzenia turystyki aktualna pozostaje potrzeba zachowania czystości rzek
i otaczającego je naturalnego krajobrazu.
6.1.1.2. Wody podziemne
Na terenie powiatu ostrowieckiego można wyróżnić dwa główne zbiorniki wód podziemnych,
których lokalizację przedstawiono na rys. 8.
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Rysunek 8. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie powiatu ostrowieckiego (źródło:
„Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”)
Ze względu na zasobność wód podziemnych w obrębie powiatu ostrowieckiego można
wyróżnić 3 strefy:
1. Strefa obejmująca północno – wschodnią część powiatu (GZWP nr 420 oraz GZWP nr 405).
GZWP nr 420 Wierzbica – Ostrowiec Świętokrzyski to zbiornik szczelinowo krasowy, górnej
jury. Zbudowany z wapieni i margli. Zbiornik ten posiada dokumentacje Hydrogeologiczną.
GZWP 405 Niecka Radomska to zbiorniki szczelinowo – porowy, górnej kredy. Zbudowany
ze skał wodonośnych takich jak: margle, piaskowce, opoki, gezy. Dokumentacja
hydrologiczna w trakcie przygotowania – na etapie projekt. Strefa ta obejmuje Główne
Zbiorniki Wód Podziemnych nr 420 i nr 405 tj. północno wschodnią część powiatu
ostrowieckiego.
2. Strefa użytkowych zbiorników wód podziemnych (UZWP) obejmująca środkową
i południową część powiatu. Związana z dolomitami, wapieniami środkowego i górnego
dewony (wody szczelinowe), zlepieńcami, wapieniami, marglami poziomu dewońskiego
(wody szczelinowe), piaskowcami, marglami, wapieniami, dolomitami poziomu triasowego
(wody szczelinowo – porowe i szczelinowe) oraz piaskowcami poziomu dolnej jury (wody
porowo – szczelinowe). Strefa ta obejmuje pozostałą część powiatu bez centralnej
i południowej części gminy Waśniów która jest praktycznie bezwodna.
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3. Strefa praktycznie bezwodna znajdująca się w południowym krańcu powiatu, obejmująca
utwory kambru, ordowiku, syluru i dolnego dewonu. Osady kambru zbudowane
są z piaskowców kwarcytowych, iłowców, mułowców i łupków, osady ordowiku
z piaskowców, osady syluru z łupków graptolitowych i szarogłazów, natomiast osady dolnego
dewonu z piaskowców kwarcytowych, mułowców i iłowców. W strefie tej nie ma możliwości
lokalizacji ujęć wód podziemnych dla zbiorowego zaopatrzenia. Strefa
ta obejmuje centralną i południową część gminy Waśniów.
Na terenie powiatu ostrowieckiego GZWP i UZWP nie posiadają izolacji z gruntów spoistych
(gliny, iły) bądź izolacja ta ma małą miąższość i nie zabezpiecza przed przenikaniem zanieczyszczeń,
dlatego też wody podziemne narażone są na przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni.
W 2006 r. znacznie zmniejszył się pobór wód podziemnych do celów produkcyjnych. W porównaniu
do 2001 r. ilość ta zmniejszyła się nawet o 44% co jest tendencją korzystną.
Dla ochrony wód podziemnych tworzy się obszary ochronne ujęć wód podziemnych oraz
obszary ochronne głównych zbiorników wód śródlądowych.
Jakość wód podziemnych
Na terenie powiatu ostrowieckiego monitoring wód podziemnych w 2006 r. prowadzony
był w 8 punktach sieci krajowego monitoringu wód podziemnych przez Państwowy Instytut
Geologiczny (rys. 9, tab. 10).

Rysunek 9. Lokalizacja punktów krajowego monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu
ostrowieckiego

Tabela 10. Wykaz punktów krajowego monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu
ostrowieckiego i klasy jakości wód

52

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011

Lp.

Nr punktu
wg bazy
MONBADA

1.

414

2.

415

3.

1 011

4.

1151

5.

1910

6.

1911

7.
2040
Źródło: WIOŚ Kielce

Miejscowość
gmina
KAPLICA-2
gm. Kunów
KAPLICA-3
gm. Kunów
SMYKÓW
gm. Ćmielów
KAPLICA-1
gm. Kunów
SKARBKA
gm. Bałtów
STRUPICE
gm. Waśniów
KRZEMIONK
I
gm.
Bodzechów

Właściciel punktu
(użytkownik)

Stratygrafia
warstwy
wodonośnej

PIG - otw. 2

J3-2

PIG - otw. 3
Prywatna posesja
Dom Weselny

J2

PIG - otw.1

J3

PIG

Q - J3

PIG

T1

Studnia
wiercona
Studnia
wiercona
Studnia
wiercona
Studnia
wiercona
Studnia
wiercona
Studnia
wiercona

J3

Studnia
wiercona

Muzeum
HistorycznoArcheologiczne

J3

Rodzaj
punktu

Klasa jakości
wody
IV
III
III
III
II
III
II

Ponadto PIG prowadzi pomiary zwierciadła wody w w.w. punktach w sieci stacjonarnych obserwacji
wód podziemnych.
Wody podziemne powiatu ostrowieckiego to wody dobrej (II klasy) i zadawalającej
(III klasy) jakości z niewielkimi przekroczeniami żelaza i manganu, jedynie w punktach w Ostrowcu
Świętokrzyskim i Kaplicy - 2 gm. Kunów występują wody niezadowalającej jakości (IV klasa).
Na terenie powiatu monitoringiem wód podziemnych objęte są :
– składowisko odpadów „JANIK”
– zrekultywowane składowisko odpadów „GUTWIN”
– składowisko odpadów przemysłowych „KRZEMIONKI”
– większość stacji paliw.
Badania wód podziemnych prowadzone na terenie składowiska „Janik” wykonywane
są kwartalnie. Wyniki badań z 2006 i 2007 r. wykazały brak przekroczeń. Wody te mieszczą się
w I i II klasie jakości wody oraz IV dla pH wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2004 r.
w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
Dz. U. nr 32, poz. 284.
W rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” prowadzone
są badania odcieków i wód podziemnych. Badania wód prowadzone są dwa razy w roku. Porównując
wyniki badań z wynikami z lat poprzednich można stwierdzić, że jakość wód odciekowych zmienia
się w sposób nieznaczny. Obserwuje się stałą poprawę ich jakości. Wody podziemne poziomu górno
jurajskiego zostały zaliczone do III klasy czystości wg Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 lutego 2004r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji
stanu tych wód).
Badania wód gruntowych wykonane w latach 2006 - 2007 na składowisku odpadów
przemysłowych „KRZEMIONKI” wykazały, że stężenia metali ciężkich nie przekraczają wartości
dopuszczalnych i wykazują tendencje spadkowe w porównaniu do badań z lat ubiegłych.
Ponadto analiza badań wykonana na zlecenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” wód podziemnych wykazała, że wody te spełniają
wytyczne Ministra Zdrowia stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia dla ludzi (wyniki badań
porównywano z wartościami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 203,poz.1718).
Wody te zatem nie wymagają uzdatnienia.
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Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są przede wszystkim zanieczyszczenia przedostające się
z powierzchni m. in. infiltrujące wody opadowe i roztopowe z terenów rolniczych, przemysłowych
i komunikacyjnych. Przecieki z nieszczelnych instalacji kanalizacyjnych, zbiorników
bezodpływowych, odcieki ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, wycieki
ze zbiorników i instalacji (np. paliwowych), odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania
wody, wody opadowe z kanalizacji deszczowej.
6.1.1.3. Gospodarka wodno - ściekowa
Na terenie powiatu zlokalizowane są następujące ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia
zbiorowego w miejscowościach: Bałtów, Wólka Bałtowska (wymaga modernizacji),
Waśniów, Piotrów, Kowalkowice, Kunów, Góra Bukowska, Boksycka, Małe Jodło, Doły Biskupie,
Biechów, Doły Opacie, Ćmielów, Ruda Kościelna, Wiktoryn, Czarna Glina, Kąty Denkowskie,
Romanów (wyłączone z eksploatacji ze względu na zamulenie oraz jakość wody – konieczność
uzdatniania), Szewna, Magonie, Miłków, Mirkowice. Większość ujęć jest w stanie technicznym
dobrym i nie wymagają modernizacji.
Długość sieci wodociągowej w poszczególnych gminach zestawiono w tab. 11.
Tabela 11. Długość sieci wodociągowej w poszczególnych gminach powiatu ostrowieckiego
powiat ostrowiecki
gmina Ostrowiec Św.
gmina Ćmielów
gmina Kunów
gmina Bałtów
gmina Bodzechów
gmina Waśniów
Źródło: Dane z gmin

Długość sieci wodociągowej [km]
Dane z poprzedniego POŚ
Stan aktualny
693,07
842,99
204,97
228,8
104,2
107,4
97,4
103
23,8
61,45
172,5
188,31
90,2
154,03

Ponadto w powiecie ostrowieckim znajdują się trzy ujęcia wód powierzchniowych na rzece
Kamienna:
− ujęcie brzegowe Romanów dla Hydroma Sp.z o.o., która doprowadza wodę do spółek
zlokalizowanych na terenie starego zakładu Huty,
− ujęcie brzegowe Denków dla Celsy „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.,
− ujęcie brzegowe Ostrowiec Św. wykorzystywane, jako awaryjne obecnie nie używane.
Wody powierzchniowe eksploatowane są jedynie na cele produkcyjne i pobór ich wynosił
odpowiednio:
− rok 2002 – 493 dam3 = 493 000 m3
− rok 2005 - 483 dam3 = 483 000 m3
− rok 2006 - 1 098 dam3 = 1 098 000 m3
W 2006 r. znacznie zwiększył się pobór wód powierzchniowych przez zakłady produkcyjne. Związane
to jest ze zwiększeniem produkcji oraz jej ciągłością.
W ostatnich latach na terenie powiatu ostrowieckiego nastąpił przyrost długości sieci
kanalizacyjnych w stosunku do roku 2001 (tab. 12), jednak długości te są nadal niewystarczające i nie
obejmują ogółu mieszkańców. Dlatego główną rolę w ochronie wód powierzchniowych stanowią:
budowa sieci kanalizacyjnych, budowa lub modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków oraz
likwidacja nieszczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych.
Tabela 12. Długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych gminach powiatu ostrowieckiego
Długość sieci kanalizacyjnej [km]
Dane z poprzedniego POŚ
Stan aktualny

54

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011
powiat ostrowiecki
gmina Ostrowiec Św.
gmina Ćmielów
gmina Kunów
gmina Bałtów
gmina Bodzechów
gmina Waśniów
Źródło: Dane z gmin

114,25
106,25
0
7,2
0
0,4
0,4

153,99
125,47
6,14
11,6
0
7,62
3,16

W 2006 r. w powiecie ostrowieckim odprowadzono ogółem 41 19,6 tys. m3 ścieków do wód lub
do ziemi (tab. 13). W porównaniu do 2002 r. ilość ta zmniejszyła się o 0,2%. Natomiast ilość
odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych zwiększyła się i stanowi 9% ogólnej ilości
odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczane są w większości z podwyższonym usuwaniem
biogenów tak jak w 2002 r.
Tabela 13. Ilość ścieków oczyszczanych i nieoczyszczanych odprowadzanych z terenu powiatu
Oczyszczane

powiat
ostrowiecki

Nie oczyszczane
z
odprowadzane
Ogółem
podwyższ.
Rok
Razem mechanicznie chemicznie biologicznie
Razem
z zakładów
siecią
usuwaniem
przemysłowych kanalizacji
biogenów
w tys. m3
2002
4127
4058
385
98
3575
69
69
2006 4119,6 3748
670
79
2999
371,6
371,6

Źródło: GUS 2006 r.

Na terenie powiatu zlokalizowane są oczyszczalne ścieków:
– w Ostrowcu Świętokrzyskim o przepustowości 42 000 m3/d (mechaniczno – biologiczna
z podwyższonym usuwaniem biogenów) do której dopływa około 13 000 m3/d ścieków,
– w Kunowie o przepustowości 800 m3/d (biologiczna) do której dopływa około 288 m3/d
ścieków,
– w gminie Waśniów w miejscowości Pękosławice o przepustowości 200 m3/d (mechaniczno –
biologiczna z chemicznym strącaniem fosforu), oraz dwie biologiczne o przepustowości
11 m3/d i 7,72 m3/d,
– w Ćmielowie o przepustowości 11 m3/d (mechaniczno-biologiczna), która odbiera ścieki
z Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia,
– w Bodzechowie o przepustowości 12,6 m3/d i w Sudole o przepustowości 18 m3/d
(mechaniczno – biologiczna),
– przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na terenie powiatu zlokalizowanych jest również 7 265 zbiorników bezodpływowych.
Ponadto zakłady takie jak: Celsa Huta Ostrowiec, Hydroma Sp. z o.o., Cukrownia „Częstocice”,
Zakład Porcelany Ćmielów posiadają oczyszczalnie ścieków a „TERRANOVA” Sp. z o.o.
INDUSTRIA Polska, ETC Sp. z o.o., ELKOM Sp. z o.o. podczyszczalnie ścieków.
6.1. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Do 2015 r. całkowity ładunek azotu i fosforu w ściekach komunalnych powinien być
zredukowany do 75% w skali kraju. Zakończyć należy również program budowy, rozbudowy
i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000
do 15 000.
Określony cel wynika także bezpośrednio z ustawy Prawo wodne.
Cel
Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu ostrowieckiego
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6.1.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
W celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych istotne znaczenie
mają inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych oraz budowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków. Ważne jest również aby realizować przedsięwzięcia wynikające
z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Zgodnie z tym programem do 2010 r. aglomeracja
Ostrowiec Świętokrzyski w skład której wchodzą miejscowości: Ostrowiec Świętokrzyski, w gminie
Bodzechów: Bodzechów, Goździelin, Denków, Miłków, Szewna, Szyby, Zarzecze, Podszkodzie,
Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sarnów Duży, Stara Dębowa Wola, Sudół, Świrna, Jędrzejowice,
Mychów Wieś, Mychów Kolonia, Chmielów i Jędrzejów, w gminie Ćmielów: Ćmielów, Brzóstowa,
Piaski Brzóstowskie, Grójec, Wola Grójecka, Jastków, Wojnowice, Wólka Wojnowska i Krasków,
w gminie Kunów: Boksycka, Wymysłów i Biechów powinna osiągnąć efekt ekologiczny w zakresie
jakości odprowadzanych ścieków.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
gospodarki wodno – ściekowej, jakości wód oraz kierunków działań określonych w „Polityce
ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014”
i „Programie ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki
działań, których realizacja pomoże w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono
działania będące w gestii Starostwa Powiatowego.
Kierunki działań
• Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.
• Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminach.
• Budowa systemów kanalizacji zbiorczej.
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach w których jest to
uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
• Budowa kanalizacji deszczowej i separatorów
• Udrożnienie koryt rzek.
• Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.
• Edukacja i kontrola w zakresie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do
ziemi.
• Budowa zbiorników małej retencji.
Działania własne powiatu
• Budowa kanalizacji deszczowej oraz separatorów przy drogach powiatowych.
• Udrożnienie koryta rzeki Wolanki na odcinku Wólki Trzemeckiej do ujścia do rzeki
Kamiennej.
6.2. Powietrze atmosferyczne
6.2. 1. Stan wyjściowy
Zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska
przyrodniczego. Ponadto wpływają na zmiany klimatu oraz wywołują niekorzystne procesy
w ochronnej warstwie ozonowej. Ważną cechą zanieczyszczeń powietrza jest możliwość
ich przenoszenia na znaczne odległości. O jakości powietrza na terenie powiatu ostrowieckiego
decydują nie tylko miejscowe emisje, ale i zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, szczególnie
z województwa łódzkiego oraz z powiatów starachowickiego i skarżyskiego.
Źródłami zanieczyszczeń powietrza są:
– źródła energetyczne (Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
i inne lokalne kotłownie),
– przemysłowe (CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o., Cukrownia „Częstocice”, Terranova
Sp. z o.o., Cegielnia Polowa „Rudka”, „IMPEXZŁOM” Sp. j i inne)
– niska emisja (gospodarstwa indywidualne – szczególnie w okresie zimowym),
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–
–

komunikacyjne źródła zanieczyszczeń,
emisja niezorganizowana (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków i inne).

Emisja zanieczyszczeń
Emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza na terenie powiatu ostrowieckiego
w 2006 roku przedstawia tab. 14.
Tabela 14. Zanieczyszczenia powietrza w powiecie ostrowieckim na tle województwa
świętokrzyskiego
Wyszczególnienie

Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok

Zanieczyszczenia zatrzymane
w urządzeniach do redukcji w %
zanieczyszczeń wytworzonych
Źródło: GUS 2006 r.

pyłowych ogółem
w tym:
nie zorganizowana
ze spalania paliw
cementowowapiennicze i
materiały ogniotrwałe
krzemowe
węglowo-grafitowe,
sadza
gazowych ogółem
w tym:
nie zorganizowana
SO2
NOx
CO
CO2
Pyłowych
Gazowych

województwo
2001
2006
6230
4066

2001
637

powiat
2006
161

35
4458
1176

9
2979
807

0
536
4

2
104
8

184
111

62
123

2

2

11179129

11289400

229184

367414

699
46560
20972
11631
11098966
99,6
28,6

3
29274
20250
25586
11213783
99,8
0,3

696
893
676
463
226451
95,5
-

1086
852
106
365366
99,4
-

Stan czystości powietrza w powiecie uległ poprawie w stosunku do 2001 r. w zakresie emisji pyłów,
która zmniejszyła się o ok. 75% (głównie ze spalania paliw). Nastąpił wzrost emisji gazowej
o ok. 60%, najwięcej dwutlenku węgla. W tab. 15 przedstawiono emisję zanieczyszczeń powietrza na
terenie powiatu.

Tabela 15. Emisja zanieczyszczeń na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2001 i 2006 oraz ich
udział procentowy w skali województwa
Zanieczyszczenia gazowe
Rok

Pyły ogółem

dwutlenek
siarki

tlenki azotu

tlenek węgla

dwutlenek węgla

pozostałe

Mg

%

Mg

%

Mg

%

Mg

%

Mg

%

Mg

%

2001

637

10,2

893

1,9

676

3,2

463

4,0

226451

2,0

701

41,2

2006

161

3,3

1086

3,7

852

4,2

106

0,4

365366

3,2

4

0,8
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Źródło: GUS Kielc i obliczenia własne

Udział powiatu ostrowieckiego w emisji zanieczyszczeń w skali województwa wynosi 4%
dla pyłowych, natomiast zanieczyszczeń wynosi 3,3% .
Na terenie powiatu ostrowieckiego znajduje się zakład emitujący rocznie ponad 500 ton pyłów
i gazów:
– Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
– Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwolenie
zintegrowane dla instalacji ciepłowniczej przy ul. Samsonowicza 2 - decyzja RS.II7648/8/2005 z dnia 17.03.2006 r.
Do innych emitorów zanieczyszczeń należy zaliczyć:
- Cukrownia Częstocice
Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Częstocice”
w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji
do produkcji wapna w piecu – decyzja RS.II – 7648/8/2007 z dnia 28.09.2007 r.
- SAINT- GOBAIN Weber Terranova Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
- TABEX-OZMO Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
TABEX-OZMO Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwolenie zintegrowane
dla
instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania – decyzja
RS.II – 7648/3/2007 z dnia 19.12.2007 r.
- Cegielnia Polowa „Rudka” – Anna Filipek
Cegielnia Polowa „Rudka” – Anna Filipek pozwolenie zintegrowane na prowadzenie
instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania – decyzja
RS.II – 7648/9/2007 z dnia 20.12.2007 r.
- Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- ETC Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- MADAMA Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Towarzystwo Inwestycyjne Zakładów Ostrowieckich S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- ”AGROPLASTMET” Sp. z o.o. w Kunowie
- PKS S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- IMPEXZŁOM Sp. j. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- W.W DROMECH Sp. j. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Styropian i Systemy Dociepleń „IZOTERM” Bogusław Wałek, Bodzechów
- Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. w Kielcach
- Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w latach 2006-2007 z Celsa „Huta
Ostrowiec” Sp. z o.o. przedstawiono w tab. 16.
Tabela 16. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
Rok
Zanieczyszczenia pyłowo-gazowe [Mg/rok]
NOx
SO2
CO
CO2
Pył
2006
44,1
682,8
291,6
40,0
211784
2007
45,4
333,2
299,5
32,5
204188
Zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń gazowych (NO2, CO, CO2) jest wynikiem modernizacji
pieców w Prasowni i budową energooszczennych (inwestycje te będą kontynuowane w 2008r.).
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Na terenie powiatu ostrowieckiego znajdują się również instalacje zgłoszone z uwagi
na wprowadzanie gazów do powietrza, a niewymagające pozwolenia (Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej, stacje paliw, kotłownie zakładowe).
Głównym nośnikiem energii jest nadal węgiel kamienny, należy jednak zaznaczyć, że wzrasta
wykorzystanie energii z bardziej ekologicznych źródeł tj. gazu ziemnego i oleju opałowego,
co wpływa na ograniczenie emisji.
Wpływ na stan jakości powietrza ma również niska emisja z gospodarstw indywidualnych, które
w przeważającej ilości wykorzystują, jako źródło energii, węgiel kamienny, często gorszego gatunku,
szczególnie wpływ tej emisji uwidacznia się w okresie zimowym.
Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna, której
największe stężenia lokują się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, szczególnie w rejonie
drogi krajowej nr 9 i dróg wojewódzkich oraz ulic Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ocena jakości powietrza
Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w zakresie prowadzenia
i rozpowszechniania oceny jakości powietrza są:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
(Dz. U. Nr 87, poz. 796),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania
informacji
dotyczących
zanieczyszczenia
powietrza
(Dz. U. Nr 63, poz. 445).
Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza wynika z art. 89 znowelizowanej
ustawy – Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska do dokonywania co roku oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie oraz
dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:
1) choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines
tolerancji,
2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.
W województwie świętokrzyskim wstępną ocenę jakości powietrza i klasyfikację stref przeprowadza
się ze względu na:
– ochronę zdrowia ludzi i dotyczy: SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10, Pb, CO, benzenu
i ozon,
– ochronę roślin i dotyczy: SO2, NOx i ozon.
Ocena poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach województwa świętokrzyskiego
jest piątą z kolei oceną roczną (pierwsza z ocen dotyczyła roku 2002) wykonaną przy zastosowaniu
zasad i kryteriów określonych przepisami wprowadzonymi w życie od 2001 roku.
Podstawą oceny jakości powietrza powiatu ostrowieckiego (jednocześnie określonego jako strefa)
są wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń wykonywanych na stałych stacjach monitoringu
powietrza w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu oraz pyłu. Wstępną ocenę jakości
powietrza i klasyfikację stref przeprowadza się ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Na koniec 2006 roku monitoring jakości powietrza powiatu ostrowieckiego prowadzony był na trzech
stacjach kontrolnych. W tab. 17 zestawiono stacje pomiarowe zlokalizowane w powiecie
ostrowieckim.
Tabela 17. Stacje pomiarowe monitoringu powietrza
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Lokalizacja stacji

Typ stacji

Wykonawca

Ostrowiec Św., 1)
tłowa
WSSE
Os. Słoneczne 43
2)
Ostrowiec Św.,
tłowa
WIOŚ
Os. Słoneczne 43
Ostrowiec Św.,
Huta
przemysłowa
ul. Samsonowicza
w Ostrowcu Św.
Ostrowiec Św., 3)
Huta
przemysłowa
Kąty Denkowskie
w Ostrowcu Św.
Źródło: WIOŚ Kielce
1) stacja nieczynna od 01.01.2008r.
2) stacja nieczynna od 18.10.2007r.
3) stacja nieczynna od 01.08.2005r.

Zakres pomiarowy

Rodzaj/tryb
pomiarów

SO2, NO2, pył-BS,

24 h/ co 5 dni

pył-PM10

ciągły

NO2, pył-PM10

24 h/dni robocze

NO2, pył-TSP

24 h/dni robocze

W tab. 18 zestawiono liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM10 zwiększonego o margines
tolerancji (stężenia 24-godzinne) dla stacji pomiarowej WIOŚ w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tabela 18. Wartości kryterialne stężeń pyłu zawieszonego PM10
Strefa – symbol
klasy wynikowej
Kod stacji
Ostrowiecka - C
SkOstrowWios

Klasa
strefy
C

Stężenia 24 godz.
Liczba przekroczeń D
(ponad dozwoloną ilość)
40

Stężenia roczne średnie
Klasa
strefy
A

Przekroczenie D [µg/m]
-

Dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekraczające poziom dopuszczalny wykazują znaczne
zróżnicowanie sezonowe stężeń, a wyższe wartości zdecydowanie charakteryzują sezon grzewczy.
Przyczyną wystąpienia przekroczeń jest centrum miasta z intensywnym ruchem samochodów,
pobliskie zakłady przemysłowe, ciepłownie oraz emisja z indywidualnego ogrzewania budynków.
Zaliczenie strefy powiatu ostrowieckiego do klasy C znalazło uzasadnienie po analizie danych
pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 mierzonego na automatycznej stacji pomiarowej
zlokalizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Słonecznym.
W wyniku klasyfikacji ogólnej stref dokonanej za rok 2006 z uwzględnieniem kryterium ochrony
zdrowia ludzi do klasy C przyporządkowano powiat ostrowiecki, o czym zdecydowały przekroczenia
dopuszczalnych stężeń 24 godz. pyłu zawieszonego ponad dozwoloną ilość (35 razy w roku).
Od 2005 r. wartość marginesu tolerancji dla pyłu PM10 zmalała do zera, a zaostrzone kryterium
spowodowało konieczność zakwalifikowania powiatu ostrowieckiego do strefy dla której wymagane
jest opracowania programu ochrony powietrza. W 2007 r. na zlecenie Wojewody Świętokrzyskiego
opracowany został „Program ochrony powietrza dla stref województwa świętokrzyskiego:
Kielc - miasta na prawach powiatu oraz powiatów ostrowieckiego i starachowickiego”, tom II:
Strefa – powiat ostrowiecki. Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza
jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza a przez to poprawa jakości życia
mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz poprawa atrakcyjności miast.
Realizacja zadań wynikających z programu ochrony powietrza ma na celu zmniejszenie stężeń
substancji zanieczyszczających w powietrzu w danej strefie do poziomu dopuszczalnego na rok
bazowy 2005 dla PM10 i utrzymywania go na takim poziomie. Wartości stężeń zanieczyszczeń do
osiągnięcia i utrzymania w powiecie ostrowieckim to: PM10 24-godzinne, 36 maksimum - 50 μg/m3;
PM10 średnioroczne - 40 μg/m3 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
Największy udział w emisji PM10 ma emisja powierzchniowa związana głównie z ogrzewaniem
indywidualnym. Pomiary wykonywane w Ostrowcu Świętokrzyskim wskazują, że obszarem
zagrożonym nadmiernymi zanieczyszczeniami PM10 jest centralna część miasta.
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W Ostrowcu Świętokrzyskim główny udział w imisji PM10 24h ma emisja powierzchniowa, związana
z indywidualnym (głównie węglowym) systemem ogrzewania oraz emisja z komunikacji.
Działania naprawcze zmierzające do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego
PM10 powinny się koncentrować na:
– ograniczeniu emisji zanieczyszczeń energetycznego spalania paliw (podłączenie budynków
ogrzewanych obecnie indywidualnie węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej, wdrożenie
programu ograniczenia niskiej emisji na osiedlach domków jednorodzinnych, zaczynając od
rejonu o najwyższych stężeniach),
– ograniczeniu emisji zanieczyszczeń z komunikacji (unormowanie ruchu komunikacyjnego na
głównych drogach w centrum miasta poprzez poszerzanie ulic, modernizację nawierzchni,
sprzątanie ulic).
Dla pozostałych badanych zanieczyszczeń przyznano pierwszą najczystszą klasę. Oznacza to, że do
sporządzania rocznych ocen wystarczającymi metodami są modelowanie matematyczne lub metody
obiektywnego szacowania.
6.2. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych
z instalacji, wymaganych przepisami prawa
6.2.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, aktualnego stanu
jakości powietrza oraz kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007
– 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Na ich podstawie wyznaczono działania będące w gestii Starostwa
Powiatowego.
Kierunki działań
• Wdrażanie programu ochrony powietrza.
• Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym
likwidacja źródeł niskiej emisji, rozbudowa sieci gazowej, ciepłowniczej, eliminacja
wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, olejowych i ze źródeł odnawialnych,
termomodernizacje.
• Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza.
• Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych
przez podmioty gospodarcze.
• Analiza przebiegu tras komunikacyjnych pod kątem ich uciążliwości dla środowiska
i człowieka ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
• Promocja i wspieranie rozwiązań w transporcie pozwalających na unikanie lub
zmniejszanie wielkości emisji (m.in. transport zbiorowy, kolej, transport wodny
i rowerowy), oraz zasad planowania przestrzennego ograniczających potrzeby
transportowe.
• Promocja i wspieranie technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki.
• Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
• Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (np. biopaliwa).
Działania własnych powiatu
• Stosowanie proekologicznych źródeł energii w obiektach podlegających Starostwu.
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Modernizacja urządzeń energetycznych podlegających Starostwu.
Termomodernizacja budynków podlegających Starostwu.
Modernizacja dróg powiatowych.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz w szkołach średnich, w tym promocja
ekologicznych paliw i źródeł energii odnawialnej.

6.3. Gospodarka odpadami
Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w ramach opracowania pn. „Plan Gospodarki
Odpadami dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 – 2011”, stanowiącego część II niniejszego
opracowania. Natomiast poniżej przedstawiono jego streszczenie.
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowieckiego stanowi aktualizację Planu
opracowanego w 2003 r. Aktualizowany Plan obejmuje okres od 2008 – 2011 r. (zadania
krótkookresowe) oraz po 2012 r. (zadania długookresowe). W niniejszym Planie w podziale na sektor
komunalny i gospodarczy przedstawiono m. in.:
– charakterystykę powiatu z uwzględnieniem czynników wpływających na gospodarkę
odpadami,
– analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami,
– prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów,
– identyfikację problemów,
– cele i zadania,
– system gospodarki odpadami,
– harmonogram realizacji przedsięwzięć,
– źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami,
– system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Celem generalnym w sektorze komunalnym jest uporządkowanie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie powiatu ostrowieckiego oraz aktywizacja jednostek zajmujących się
gospodarowaniem odpadami. Gminy powiatu prowadzić będą system selektywnego zbierania
odpadów komunalnych obejmujący odpady ulegające biodegradacji, opakowaniowe,
wielkogabarytowe (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego), niebezpieczne oraz
budowlane. Uwzględniono przy tym specyfikę terenów wiejskich i miejskich (przewaga).
Odpady niebezpieczne trafiać będą do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON-ów). Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywać się
będzie dla poszczególnych gmin powiatu na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami
(RZGO) zlokalizowanego w gminie Kunów. W skład RZGO wejdą następujące obiekty: sortownia,
kompostownia oraz składowisko odpadów. Wskazany jest także montaż instalacji i urządzeń
do odzysku odpadów takich jak: opakowania, odpady z remontów, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę wzmożenia działań informacyjno –
edukacyjnych, które winny poprzedzać każde zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.
Przyjęte cele nadrzędne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to:
• ochrona środowiska,
• zrównoważony rozwój powiatu,
• zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie.
Osiąganie celów nadrzędnych wymaga realizacji wyznaczonych celów pośrednich.
Cele krótkookresowe 2008 - 2011
• edukowanie ekologiczne mieszkańców powiatu,
• objęcie zorganizowanym systemem zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych 100% mieszkańców powiatu, najpóźniej do końca 2011 r.
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selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych (odpadów ulegających
biodegradacji wielkogabarytowych1, niebezpiecznych (w tym zużytego sprzętu
elektrycznego i elektrycznego) oraz budowlanych,
rozbudowa lub budowa Rejonowych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO),
wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym
metod termicznego przekształcania odpadów.

Cele długookresowe 2012 – 2018
• kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkańców powiatu,
• kontynuowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
• dalsza organizacja i doskonalenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
W sektorze gospodarczym należy dążyć do minimalizacji powstawania odpadów, utrzymywać
wysoki poziom odzysku odpadów i stosować najlepsze dostępne techniki i technologie w zakresie ich
odzysku lub unieszkodliwiania. Priorytetem powinno stać się ograniczenie ilości odpadów
kierowanych na składowiska. Z odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego najwięcej zostało
wytworzonych olejów odpadowych, opakowań po środkach niebezpiecznych, zużytych pojazdów,
transformatorów i kondensatorów zawierających PCB oraz baterii i akumulatorów ołowiowych.
Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie i przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne decyzje.
Na skutek demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest prognozuje się wzrost ilości
powstających odpadów. Należy prowadzić monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami
zawierającymi azbest, szczególnie obejmujący indywidualnych posiadaczy i firmy zajmujące
się demontażem.
Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym
dla odpadów innych niż niebezpieczne to:
Cele krótkookresowe 2008 - 2011
• Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,
• Odzysk wytworzonych odpadów,
• Odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów,
• Rekultywacja składowiska odpadów „Krzemionki Opatowskie”.
Cele długookresowe 2012 – 2018
• Kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów.
6.4. Hałas
6.4. 1. Stan wyjściowy
Hałas działa niekorzystnie na organizm ludzki i jest jedną z najpowszechniejszych
uciążliwości głównie w aglomeracjach miejskich. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za
hałas uznaje się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.
Wyróżniamy hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu
jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomu
dopuszczalnego lub na tym poziomie, a w przypadku przekroczenia na zmniejszeniu tego poziomu,
do co najmniej dopuszczalnego. Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo
dla:
1

Meble i inne odpady dużych rozmiarów, poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
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–

aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (w gestii starosty; oceny dokonywane
w formie map akustycznych opracowanych i aktualizowanych w cyklach pięcioletnich).
W skład powiatu ostrowieckiego nie wchodzą aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców
(Ostrowiec Świętokrzyski ma 75 324 mieszkańców) w związku z powyższym nie jest objęty
obowiązkiem wykonania oceny akustycznej.
– terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów może powodować
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (w gestii zarządców, właścicieli dróg, linii
kolejowych, lotnisk). Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni dokonać oceny akustycznej
dla dróg po których przejeżdża ponad 6 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych po
których przejeżdża ponad 60 000 pociągów rocznie. Od 1 stycznia 2011 r. ilość ta zmniejsza
się
do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000 w przypadku linii kolejowych.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach nie
wymienionych powyżej.
Głównymi źródłami hałasu na terenie powiatu ostrowieckiego jest komunikacja drogowa i kolejowa.
Natomiast skala zagrożenia hałasem przemysłowym nie jest zbyt duża i ma charakter lokalny.
W 2004 r. WIOŚ w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dokonał oceny stanu
akustycznego środowiska w wybranych miastach województwa świętokrzyskiego. Na terenie powiatu
ostrowieckiego był to Ostrowiec Świętokrzyski (średni poziom dźwięku kształtował się na poziomie
60,1 – 65,0 dB).
Hałas komunikacyjny
Przez teren powiatu ostrowieckiego przebiegają drogi:
krajowa nr 9 o długości 19,46 km,
wojewódzkie nr 751, nr 745, nr 755 o długości 60,228 km,
powiatowe o długości 342,83 km (od 1 stycznia 2006 r. droga powiatowa nr 0659T została
przekazana gminie Kunów, przejęto kawałek drogi krajowej nr 9),
- gminne o długości 516,5 km.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu drogowego wzdłuż dróg montowane
są ekrany akustyczne. Na terenie powiatu ekrany zlokalizowane są w Ostrowcu Świętokrzyskim w
ciągu drogi krajowej nr 9 - Aleja 3 – go Maja, a Kunowie na drodze krajowej.
Przez teren powiatu przebiega również linia kolejowa Rozwadów – Skarżysko Kamienna.
Hałas generowany przez ruch taboru kolejowego stanowi uciążliwość dla mieszkańców terenów
odległych nawet o 1 km, jednak jest mniej uciążliwy niż hałas drogowy. Największa uciążliwość
akustyczna występuje w pasie 300 m od linii kolejowej. Na ograniczenie zagrożenia hałasem
spowodowanym transportem kolejowym wpływa odpowiednie zagospodarowanie terenu wzdłuż
magistrali (nasypy ziemne, zalesienia).
-

W ostatnich latach WIOŚ nie wykonał pomiarów hałasu komunikacyjnego. Badania takie
prowadzone były do 2004 r.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy generowany jest przez zakłady produkcyjne i usługowe. Obejmuje dźwięki
emitowane przez maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, a także instalacje i wyposażenie
małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych np.: wentylatory, urządzenia klimatyzacyjna.
Hałas ten ma charakter lokalny.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi coroczne kontrole w zakresie
ochrony przed hałasem przemysłowym emitowanym do środowiska. W 2005 r. z pośród
kontrolowanych zakładów na terenie powiatu ostrowieckiego „WOJTRANS” w Ostrowcu
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Świętokrzyskim wykonał zadania przynoszące wymierne efekty na rzecz ograniczenia emisji hałasu
(wymiana ogrodzenia zakładu ograniczająca rozprzestrzenianie się hałasu, ograniczenie transportu
technologicznego). W latach 2006 - 2007 na terenie powiatu przeprowadzono badania kontrolne
w TABEX – OZMO Sp. Z o.o. Wyniki przeprowadzonych pomiarów hałasu w wszystkich czterech
punktach wykazały przekroczenia. W uzyskanej decyzji w 2007 r. określone zostały działania
zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. W latach 2008 – 2009 podjęta
zostaną działania obniżające poziom emisji hałasu do powietrza tj. wyciszenie wyrzutni powietrza,
filtrów i ścian budynku.
W wyniku interwencji w 2007 r. wykonano pomiar hałasu w Zakładzie Kamieniarskim „MIRECKI”
przy ul. Goździelin 115,27-420 Bodzechów. Badania te wykazały przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu emitowanego do środowiska. W 2008 r. WIOŚ przeprowadzi badania kontrolne
w tym zakładzie (po uruchomieniu produkcji w zakładzie, najpóźniej do końca kwietnia).
6.4. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Ograniczenie zagrożenia mieszkańców powiatu ostrowieckiego emisją hałasu, zwłaszcza
pochodzącą ze środków transportu
6.4.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, stanu aktualnego oraz
kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Działania te są głównie w gestii zarządców dróg, linii kolejowych
i przedsiębiorców.
Kierunki działań
• Kontynuacja monitoringu hałasu komunikacyjnego.
• Kontynuacja monitoringu hałasu przemysłowego.
• Ograniczenie hałasu przemysłowego m. in. poprzez kontrole przestrzegania
dopuszczalnych poziomów emisji hałasu oraz inwestycje umożliwiające ograniczenie
emisji hałasu.
• Realizacja inwestycji ograniczających narażenie na hałas komunikacyjny np. poprzez
budowę obwodnic i ekranów akustycznych.
• Uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Działania własne powiatu
• Kontrola jednostek emitujących hałas oraz egzekwowanie przestrzegania
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
• Wspieranie zarządców dróg i linii kolejowych e zakresie ochrony przed hałasem.
6.5. Pola elektromagnetyczne
6.5. 1. Stan wyjściowy
Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na jonizujące i niejonizujące. Podział taki
wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.
Promieniowanie niejonizujące jest związane ze zmianami pola elektromagnetycznego
wytwarzanego przez źródła energetyczne i radiokomunikacyjne. Do źródeł tych zalicza się
m.in. urządzenia nadawcze (radio - telewizyjne, telekomunikacyjne, radiolokacyjne itp.), jak również
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urządzenia przemysłowe i linie oraz stacje elektroenergetyczne. Dla środowiska i człowieka
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego istotne są mikrofale, radiofale i fale o bardzo
niskiej częstotliwości (VLF), a także fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW). Ważną cechą
pól elektromagnetycznych jest to, iż ich natężenie spada wraz z rosnącą odległością od źródła, które
je wytwarza.
Do źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu ostrowieckiego zaliczyć
można: linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV, stacje
elektroenergetyczne 400/220/110 kV, stacje nadawcze radiowo – telewizyjne, bazowe stacje telefonii
komórkowej.
Na podstawie danych ankietowych uzyskano informacje, że na terenie gmin powiatu
ostrowieckiego zlokalizowanych jest 28 stacji bazowe telefonii komórkowej.
Na rys. 10 przedstawiono źródła pól elektromagnetycznych na terenie powiatu ostrowieckiego.

Rysunek 10. Źródła pól elektromagnetycznych na terenie powiatu ostrowieckiego (źródło: „Program
ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”)
Zgodnie z art. 121 Prawa ochrony środowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól
elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz przez
zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych, w przypadku ich przekroczenia.
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed promieniowaniem
elektromagnetycznym należą: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r., nr 192, poz. 1883).
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Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
(art. 123, ust. 1). Monitoring ten, zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska,
obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania
jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzane cyklicznie, przy
zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi również, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych (art. 124 POŚ).
W latach 2006 - 2007 na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach badań monitoringowych
wykonano pomiary natężenia PEM dla 2 obiektów. Obiekty te zlokalizowano na terenach o wysokiej
gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM – stacje bazowe telefonii
komórkowej przy ul. Samsonowicza 2 i Polnej 3. W żadnym z badanych obiektów nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych.
W wyniku interwencji w latach 2006 – 2007 przeprowadzono badania kontrolne natężenia PEM
wokół 2 obiektów (stacja krótkofalarska Podszkodzie, stacja bazowa telefonii komórkowej przy
ul. Jana Pawła II 55). Na jednym z obiektów (stacja krótkofalarska w Podszkodziu) stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej wartości gęstości mocy wynikającej z rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30. 10. 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883), którego wartość maksymalna wynosiła 0,23 W/m2.
W tab. 19 przedstawiono wyniki pomiarów monitoringowych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku na terenie powiatu ostrowieckiego przeprowadzonych
w latach 2006 – 2007.
Tabela 19. Wyniki pomiarów monitoringowych i kontrolnych poziomów PEM w środowisku
w powiecie ostrowieckim
Lp.

1.
2.

1.
2.

Nazwa, adres i podstawowe dane
techniczne obiektu

Zakres wartości pomiaru wielkości
fizycznej charakteryzującej
promieniowanie elektromagnetyczne
S [W/m2]
w 2006 r.
Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS
GSM Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 2
0,002 - 0,009
działka nr 1/8 obręb 28
Stacja
krótkofalarska
R.
Więcaszek
0,002 - 0,003
Podszkodzie 117b Ostrowiec Św.
w 2007 r.
Stacja
bazowa
telefonii
komórkowej
CENTERTEL Sp. z o.o. Ostrowiec Centrum5371 Ostrowiec Św., ul. Polna 3
Stacja bazowa telefonii komórkowej nr 5268
Ostrowiec Św., ul. Jana Pawła II 55

0,002 – 0,005
0,003 – 0,023

Uwagi

miejsce
dostępne dla
ludności
miejsce
dostępne dla
ludności
miejsce
dostępne dla
ludności
miejsce
dostępne dla
ludności

Źródło: WIOŚ Kielce

Na terenie zabudowy mieszkaniowej wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, wynosi 1 kV,
natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekraczać poziomu 60 A/m (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 192, poz. 1883).
Głównym problemem dotyczącym promieniowania elektromagnetycznego jest brak
systematycznych pomiarów pól i ewidencji źródeł w bazie GIS oraz mała świadomość społeczeństwa
odnośnie oddziaływania źródeł pól elektromagnetycznych.
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6.5. 2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko
6.5.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Głównym działaniem pozwalającym na osiągnięcie określonego celu jest ustalenie źródeł
zagrożeń poprzez prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych oraz wprowadzenie
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed
tymi polami. Ważna jest również edukacja społeczeństwa odnośnie skali zagrożenia emisja pól,
szczególnie w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, stanu aktualnego oraz
kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu. Działania te są głównie w gestii Gmin oraz WIOŚ.
Kierunki działań
• Kontynuacja badań promieniowania elektromagnetycznego umożliwiającego ocenę skali
zagrożenia tymi polami.
• Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących
ochronny przed polami elektromagnetycznymi.
• Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.
• Edukacja ekologiczna odnośnie skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych.
6.6. Poważne awarie przemysłowe
6.6. 1. Stan wyjściowy
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493) określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom
w środowisku i ich naprawy. Zgodnie z tą ustawą za szkody odpowiada jej sprawca. Natomiast
w przypadku, kiedy nie można ustalić podmiotu korzystającego ze środowiska lub nie można wszcząć
wobec niego postępowania egzekucyjnego oraz wystąpiła konieczności natychmiastowego podjęcia
działań z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi działania zapobiegawcze podejmuje
Wojewoda.
Główny inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do prowadzenia w formie elektronicznej
rejestr szkód i zagrożeń.
Poważne awarie mogą wystąpić wskutek stacjonarnych procesów przemysłowych na terenie
konkretnego zakładu a także w dowolnym miejscu w trakcie magazynowani, transportu
i przepakowywania.
O zakwalifikowaniu danego zakładu do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decyduje rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej w tym
zakładzie (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. - Dz. U. nr 30, poz. 208).
Na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma zlokalizowanych zakładów, które zgodnie
z obowiązującym prawem mogą być sprawcami poważnych awarii. Natomiast znajdują się 2 zakłady,
które mogą stwarzać zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi poza swoim terenem.
Są to:
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim (amoniak),
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (chlor, podchloryn
sodu, kwas siarkowy, kwas solny).
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Ważnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami na terenie powiatu ostrowieckiego jest również
transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych m. in. pali płynnych. W powiecie
ostrowieckim nie przebiegają stałe trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych. Transport tych
materiałów odbywa się po trasach wybranych każdorazowo przez przewoźnika.
Transportem drogowym (trasa Nr 9 i Nr 755) przewożone są materiały niebezpieczne takie jak:
- propan – butan,
- alkohol etylowy,
- substancje ropopochodne (benzyna, oleje, gaz propan - butan),
- amoniak,
- ładunki napędowe,
- proch bezdymny.
Trasą kolejową Rozwadów – Skarżysko Kamienna przewożone są:
- chlorek winylu,
- amoniak,
- chlor,
- tlenek winylu,
- kwas azotowy,
- siarkowodór,
- substancje ropopochodne (etylina, olej napędowy, gaz propan – butan),
- akrylonitryl.
Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów
niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję, przy
udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Na rys. 11 przedstawiono zagrożenia na terenie powiatu ostrowieckiego.

Rysunek 11. Mapa zagrożeń na terenie powiatu ostrowieckiego (źródło:
http://www.straz.ostrowiec.pl)
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LEGENDA:
- zapora na zbiorniku wodnym

- nazwa miejscowości gminnej

- stacja paliw płynnych w tym LPG T.K.M.N.

T.D.M.N.

- transport kolejowy materiałów niebezpiecznych
ilość w pobliżu
- kierunek nurtu rzeki
- transport drogowy materiałów niebezpiecznych

- kierunek transportu materiałów niebezpiecznych

- Amoniak w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej

- numer drogi

- Chlor w Miejskich Wodociągach i
Kanalizacji

- trasa kolei

- kategoria zagrożenia pożarowego
lasu ( I - najwyższa, III najniższa)

6.6.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel
Ograniczenie skutków poważnych awarii przemysłowych
6.6.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Na terenie powiatu ostrowieckiego nie ma zlokalizowanych zakładów o dużym i zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii.
Trasy do przewozów materiałów niebezpiecznych powinny być uzgadniane wraz z uwzględnieniem
zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Konieczne jest również wyznaczanie miejsc bezpiecznego
parkowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne oraz miejsc do tymczasowego
magazynowania odpadów powstałych w czasie usuwania skutków kolizji podczas transportu
materiałów niebezpiecznych.
Poniżej na podstawie analizy wymagań w zakresie ochrony środowiska, stanu aktualnego oraz
kierunków działań określonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2007 – 2010
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014” i „Programie ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego” określono ogólne kierunki działań, których realizacja pomoże
w osiągnięciu określonego celu.
Kierunki działań
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•

Utrwalenie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacjach wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu poważnych awarii.
• Wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów przewożących materiały
niebezpieczne.
• Wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów powstających podczas usuwania skutków
kolizji w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych.
• Wyznaczenie tras do przewozów materiałów niebezpiecznych.
Działania własne powiatu
• Wyznaczenie tras do przewozów materiałów niebezpiecznych.
7. Zbiorcze zestawienie celów i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska
W tab. 20 Zestawiono cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska będące w kompetencji
Starostwa Powiatowego.
Tabela 20. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska będące w kompetencji Starostwa
Powiatowego
Lp.
Cel
Kierunki działań
1.

2.

3.

4.

Zapewnienie włączenia celów ochrony
środowiska do sektorowych
dokumentów strategicznych oraz
przeprowadzenie oceny skutków ich
realizacji na środowisko przed ich
zatwierdzeniem.
Wprowadzenie mechanizmów
zapewniających ekonomizację ochrony
środowiska.

Upowszechnianie oraz wspieranie
wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego w gałęziach
przemysłu o znaczącym oddziaływaniu
na środowisko, w sektorze małych
przedsiębiorstw i administracji.
publicznej
Stałe podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców powiatu
ostrowieckiego oraz zagwarantowanie
szerokiego dostępu do informacji o
środowisku i jego ochronie.

•

Wzmocnienie współpracy Wydziału Rolnictwa i
Środowiska Starostwa Powiatowego z instytucjami
odpowiedzialnymi za przygotowanie powiatowych
dokumentów strategicznych.

•

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
prowadzeniu kampanii promocyjnych etykiet
ekologicznych, realizacji programów „zielone miejsca
pracy” i edukacja w zakresie zrównoważonego
konsumpcjonizmu.
Promowanie systemu zarządzania środowiskowego
EMAS.

•

•
•
•

•
•
5.

Ochrona i wzrost różnorodności
biologicznej i krajobrazowej.

•
•
•

Współudział w akcjach edukacyjnych m. in. „Sprzątanie
Świata”.
Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie
prezentacji
stanu
środowiska
oraz
działań
podejmowanych na rzecz jego ochrony.
Doskonalenie współpracy władz powiatowych z
pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, szkołami,
zakładami pracy w celu efektywnego wykorzystania
różnorodnych form edukacji ekologicznej.
Wdrażanie mechanizmów ułatwiających dostęp do
informacji o środowisku m. in. umieszczenie na stronie
internetowej.
Opracowywanie i
kontynuowanie powiatowego
programu edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Realizacja zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż
ciągów komunikacyjnych.
Współudział w poszerzaniu Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Kamiennej.
Współudział w tworzeniu ścieżek przyrodniczo –
dydaktycznych w obrębie terenów przyrodniczo cennych
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•
6.

Rozwijanie trwale zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

7.

Optymalizacja wykorzystania zasobów
kopalin oraz minimalizacja
negatywnych skutków ich eksploatacji.

8.

Ochrona środowiska glebowego przed
degradacją.

•
•
•
•
•
•
•

9.
10.

11.

Zwiększenie ilości energii pozyskanej z
alternatywnych źródeł.
Osiągnięcie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych
powiatu ostrowieckiego.

•

Spełnienie wymagań prawnych w
zakresie jakości powietrza oraz
standardów emisyjnych z instalacji,
wymaganych przepisami prawa.

•

•
•

•
•
•
•

12.

13.

Ograniczenie zagrożenia mieszkańców
powiatu ostrowieckiego emisją hałasu,
zwłaszcza pochodzącą ze środków
transportu.

•

Ograniczenie skutków poważnych
awarii przemysłowych.

•

•

– w tym przewidzianych do objęcia ochroną prawną.
Promowanie terenów przyrodniczo cennych (foldery,
broszury, tablice informacyjne).
Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu
Państwa.
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu.
Propagowanie stosowania substytutów zasobów
nieodnawialnych.
Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac
geologicznych.
Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z rejestrem
zawierającym informacje o tych terenach.
Okresowe badania jakości gleby i ziemi wraz z
prowadzeniem bazy danych zawierającej wyniki badań
jakości gleby i ziemi.
Propagowanie i edukacja w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych.
Budowa kanalizacji deszczowej oraz separatorów przy
drogach powiatowych.
Udrożnienie koryta rzeki Wolanki na odcinku Wólki
Trzemeckiej do ujścia do rzeki Kamiennej.
Stosowanie proekologicznych źródeł energii w
obiektach podlegających Starostwu.
Modernizacja urządzeń energetycznych podlegających
Starostwu.
Termomodernizacja
budynków
podlegających
Starostwu.
Modernizacja dróg powiatowych.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz w szkołach
średnich, w tym promocja ekologicznych paliw i źródeł
energii odnawialnej.
Kontrola jednostek emitujących hałas oraz
egzekwowanie przestrzegania dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku.
Wspieranie zarządców dróg i linii kolejowych e zakresie
ochrony przed hałasem.
Wyznaczenie tras do przewozów materiałów
niebezpiecznych.

8. Priorytety ekologiczne
Realizacja „Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 -2011”
pozwoli na osiągnięcie w perspektywie długoterminowej zrównoważonego rozwoju powiatu oraz
bezpiecznego i komfortowego życia mieszkańców. Nierozłączną część procesu rozwoju powiatu oraz
osiągnięcia założonego celu jest poprawa i ochrona środowiska. Zatem cel nadrzędny został
sformułowany następująco:
Zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego życia oraz zrównoważony rozwój
powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody i ich ochronie, które równocześnie
wspierają rozwój społeczno - gospodarczy
Cel ten jest zgodny z założeniami „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego
do roku 2020”.
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Priorytety ekologiczne zostały sformułowane na podstawie analizy zmian stanu środowiska,
jego stanu aktualnego, poziomu infrastruktury (wodociągi, kanalizacja i inne) oraz kierunków działań
proekologicznych sformułowanych w Polityce ekologicznej państwa, „Programie ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego”, „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu
ostrowieckiego
do roku 2020”. Przy formułowaniu poniższych priorytetów pod uwagę wzięto również wymogi
wynikające z ustaw „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo Wodne”, o odpadach oraz innych ustaw
komplementarnych i rozporządzeń wykonawczych.
Sformułowane priorytety z uwzględnieniem ich ważności (edukacja – najważniejszy) zestawiono
w tab. 21.
Tabela 21. Priorytety ekologiczne
Główne elementy ochrony
środowiska
Edukacja ekologiczna

Ochrona i racjonalne
gospodarowanie zasobami
wodnymi

Podstawowe zadania
Prowadzenie edukacji
ekologicznej dotyczącej
wszystkich elementów środowiska
Rozszerzenie działań Centrum
Edukacji Ekologicznej
Ochrona jakości i ilości wód
podziemnych
Przywrócenie wysokiej jakości
wód powierzchniowych
Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Św. Ujętej w
Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK)
Budowa kanalizacji
Budowa oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków, w
miejscach gdzie nie ma
możliwości podłączenia do
zbiorowego systemu
odprowadzania ścieków
Budowa, rozbudowa i
modernizacja zbiorników
retencyjnych ujętych w
„Programie małej retencji dla
województwa świętokrzyskiego”
Budowa kanalizacji deszczowej
Ochrona przeciwpowodziowa
Ograniczenie spływu związków
azotu
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Obszary działań
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
rzeka Kamienna i jej zlewnia
Ostrowiec Świętokrzyski,
Bodzechów, Ćmielów, Kunów

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
Bałtów, Waśniów, Ćmielów,
Bodzechów, Kunów
Bałtów
Obszar powiatu

Rudka Bałtowska –
Maksymilianów, Lemierza,
Chmielów, Ćmielów, Gutwin,
Bałtów – Rudka Bałtowska,
Podgrodzie, Bukowa Góra,
Kunów, Waśniów
Obszar powiatu
Dolina rzeki Kamiennej, Świśliny,
Modły i Kamionki
Obszar powiatu

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
NA LATA 2008 - 2011
Ochrona powietrza
atmosferycznego

Gospodarka odpadami

Ochrona przyrody
Ochrona lasów
Ochrona gleb i powierzchni ziemi

Ochrona zasobów złóż kopalin

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

Poważne awarie

Wdrożenie programu ochrony
powietrza dla stref województwa
świętokrzyskiego – powiat
ostrowiecki
Ograniczenie emisji przemysłowej
Wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych
Prowadzenie działań
termoizolacyjnych
Ograniczenie emisji ze środków
transportu
Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów
Edukacja ekologiczna
mieszkańców
Rozbudowa Regionalnego
Zakładu Gospodarki Odpadami
(RZGO)
Rekultywacja składowiska
odpadów
Tworzenie Gminnych Punktów
Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON)
Zwiększanie obszarów prawnie
chronionych
Ochrona gruntów leśnych
Zwiększenie lesistości
Ochrona gleb o najlepszej
przydatności rolniczej
Zapobieganie erozji gleb
Ochrona gleb i gruntów przed
zanieczyszczeniami
Racjonalne korzystanie z
surowców mineralnych
Ochrona udokumentowanych złóż
kopalin
Ograniczenie zagrożenia emisją
hałasu ze środków transportu
Ograniczenie zagrożenia emisją
hałasu z zakładów przemysłowych
Monitoring pól
elektromagnetycznych
Sporządzenie rejestru terenów
zagrodzonych promieniowaniem
elektromagnetycznym
Edukacja ekologiczna
Działania zapobiegające
powstawaniu poważnych awarii w
trakcie transportu materiałów
niebezpiecznych
Szybkie usuwanie skutków
poważnych awarii

9. Ocena realizacji programu
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Gmina Ostrowiec Św.

Zakłady przemysłowe emitujące
pyły i gazy do powietrza
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Gminy powiatu
Obszar powiatu
Gmina Kunów
Składowisko odpadów
przemysłowych „KRZEMIONKI”
gmina Bodzechów
Gminy powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Tereny lessowe o dużym spadku
Tereny przemysłowe,
komunikacyjne
Zakłady eksploatacji i
przetwórstwa kopalin
Obszar powiatu
Główne drogi i linia kolejowa
Zakłady przemysłowe
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu
Obszar powiatu

Obszar powiatu
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Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu ochrony środowiska jest dobry system
sprawozdawczości, który powinien opierać się na wskaźnikach stanu środowiska i presji na
środowisko a także reakcji działań zapobiegawczych. W tab. 22 umieszczono wskaźniki
monitorowania Programu, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie
modyfikowana. Do określenia niniejszych wskaźników posłużyły dane udostępniane przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), główny urząd statystyczny (GUS) oraz
informacje uzyskane z gmin powiatu ostrowieckiego.
Określenie wskaźników wymaga posiadania informacji dotyczących monitoringu środowiska
i wykazu wydatków poniesionych na poprawę stanu środowiska. Informacje te powinny być
opracowywane co 2 lata.
W oparciu o analizę omawianych wskaźników będzie można oceniać skuteczność realizacji Programu
ochrony środowiska a wnioski z tej oceny będą brane pod uwagę przy aktualizacji niniejszego
Programu. Aktualizacja to powinna być wykonywana, co 4 lata.
Tabela 22. Wskaźniki monitorowania Programu
Lp.

Wskaźnik

Wymiar wskaźnika
WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA

1.

Jakość wód
powierzchniowych

Klasy jakości wód*

2.

Jakość wód podziemnych

Klasy jakości wód*

3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jakość powietrza
Lesistość

Klasa ogólna w zakresie ochrony zdrowia*
Udział lasów w powierzchni powiatu ogółem [%]**
Ogółem obszary prawnie chronione [ha]^
Powierzchnia rezerwatów przyrody ogółem [ha]^
Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe [ha]^
Powierzchnia parków krajobrazowych [ha]^
Pomniki przyrody [szt.]^

Stan wyjściowy
III w 3 punktach
pomiarowych
IV w 3 punktach
pomiarowych
II w 2 punktach
pomiarowych
III w 4 punktach
pomiarowych
IV w 1 punkcie
pomiarowym
C
30,7
45 191,5
470,5
8,7
43 154,0
25

WSKAŹNIKI PRESJI NA ŚRODOWISKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Emisja zanieczyszczeń do
powietrza
z zakładów
przemysłowych

Wody

Poziom hałasu
przemysłowego
Uwarunkowania społeczne
i ekonomiczne

Emisja SO2 [Mg/rok]^
Emisja NOx [Mg/rok]^
Emisja CO [Mg/rok]^
Emisja CO2 [Mg/rok]^
Emisja pyłu ogółem [Mg/rok]^
Zużycie wody ogółem [tyś. m3/rok], w tym^:
Przemysł
Gospodarstwa domowe
Długość sieci wodociągowej [km]**
Długość sieci kanalizacyjnej [km]**
Ilość ścieków wymagających oczyszczenia [tyś. m3/rok]^
Ilość ścieków poddanych oczyszczeniu [%]^
Liczba punktów kontrolnych powiatu ostrowieckiego
z przekroczeniami norm hałasu [szt.]*
Liczba mieszkańców powiatu ostrowieckiego [szt.]**
Liczba osób pracujących [szt.]^
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych [szt.]^

1 086
852
106
365 366
25 390
6 837,8
1 621
3416,1
842,99
153,99
4119,6
91
1
115 273
20 247
10 446

WSKAŹNIKI REAKCJI DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH
1.
2.
3.
4.

Kanalizacja
Zanieczyszczenia
zatrzymane lub
zneutralizowane
w urządzeniach do redukcji
Nakłady na

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków [szt.]^
Zanieczyszczenia pyłowe [Mg/rok]^
Zanieczyszczenia gazowe [Mg/rok]^
Wydatki poniesione w 2007 r. z PFOŚiGW [tys. zł]
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0
2006 r. – 195
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5.

termomodernizację szkół
Nakłady na inne działania
proekologiczne

Wydatki poniesione w 2007 r. z PFOŚiGW [tys. zł]

2007 r. - 300
2006 r. – 65
2007 r. - 25

Źródło:
* - WIOŚ 2006 r.
^ - GUS 2006 r.
** - informacje uzyskane z gmin powiatu ostrowieckiego

10. Źródła finansowania
Realizacja zadań Programu ochrony środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania środków
budżetowych jak i pozabudżetowych. Wdrażanie Programu powinno być możliwe między innymi
dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska, w którym podstawowymi
źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy pomocowe, środki własne inwestorów
oraz budżet gminy. Do instrumentów finansowych powiatu w zakresie ochrony środowiska należą:
• opłaty za korzystanie ze środowiska,
• Kary za korzystanie ze środowiska,
• inne.
Fundusze celowe
Środki zgromadzone w funduszach są przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej i służą realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
Powiat ostrowiecki ma możliwość ubiegania się o pomoc w finansowaniu zadań w zakresie ochrony
środowiska z:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który udziela
pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnych
z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz zobowiązań
międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa. Wojewódzki Fundusz zwykle
współfinansuje zadania inwestycyjne w wysokości nieprzekraczającej 40% udokumentowanych
kosztów realizacji zadania. Podstawową formą działalności WFOŚiGW jest udzielanie pożyczek na
korzystnych warunkach oprocentowania i spłat oraz dofinansowania niektórych zadań w formie
dotacji. Do planowanych przedsięwzięć priorytetowych dofinansowywanych w 2008 r. należą:
– ochrona wód i gospodarka wodna, w tym:
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków
komunalnych i przemysłowych o przepustowości powyżej 20 m3/d, ze szczególnym
uwzględnieniem oczyszczalni dla aglomeracji ujętych w „Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych”,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub renowacja istniejących komunalnych sieci
kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji dla aglomeracji ujętych
w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych”,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących miejskich oczyszczalni wód
opadowych wraz z kanalizacją,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących zbiorników wodnych ujętych
w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”, o pojemności powyżej
10 000 m3,
 wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących stacji uzdatniania wody dla
potrzeb komunalnych,
 przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą,
 kompleksowa realizacja przez gminy systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków na
wydzielonych, ujętych w programach gminnych obszarach, gdzie budowa komunalnych
sieci kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby
nadmierne koszty,
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 opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi,
 zakup nowych pojazdów specjalistycznych wyposażonych w urządzenia do ciśnieniowego
czyszczenia sieci kanalizacyjnych,

 zakup nowych mobilnych urządzeń do technicznej inspekcji sieci kanalizacyjnej,
 w ramach linii kredytowej wsparte może być wykonanie nowych indywidualnych

–

–

systemów oczyszczania ścieków bytowych o przepustowości do 20 m3/d oraz wykonanie
nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków przemysłowych
o przepustowości do 20 m3/d wraz z wykonaniem nowych odcinków sieci kanalizacyjnej
umożliwiających podłączenie budynków oraz odpływ ścieków oczyszczonych do
istniejącej kanalizacji lub odbiornika, a także wykonanie nowych, rozbudowa
lub przebudowa istniejących oczyszczalni wód opadowych pochodzących z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni wymagających oczyszczenia w świetle
obowiązujących przepisów wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych
do odbiornika,
ochrona powietrza, w tym:
 przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
do atmosfery poprzez przebudowę i unowocześnianie technologii produkcji, technologii
spalania paliw,
 przebudowa lub wykonanie nowych instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do atmosfery,
 przebudowa systemów ciepłowniczych,
 przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przynoszące zmniejszenie zapotrzebowania mocy
cieplnej co najmniej o 10%,
 przebudowa kotłów opalanych paliwem stałym w ciepłowniach miejskich, osiedlowych
i zakładowych na nowoczesne, zwiększające wydajność cieplną, z jednoczesnym istotnym
zmniejszeniem zużycia paliwa stałego,
 przedsięwzięcia wykorzystujące niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii,
 przedsięwzięcia służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w spalinach emitowanych
ze środków transportu,
 przebudowa sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, systemy monitoringu i regulacji
węzłów i sieci ciepłowniczych,
 realizacja programów zapobiegania powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska,
 opracowanie Programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi taka
konieczność (w tym opracowanie bazy danych o emisji, modelowanie stanu
zanieczyszczenia powietrza, określenie źródeł przekroczeń standardów jakości powietrza
i określenie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji przekroczeń),
 w ramach linii kredytowej wsparty może być zakup i montaż urządzeń kotłowni
w przypadku przebudowy kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie
wykorzystujące niskoemisyjne źródła ciepła, o łącznej mocy instalowanych kotłów
poniżej 50 kW, zakup i montaż kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera poniżej
20 m2 oraz urządzeń elektrowni wodnych o mocy poniżej 50 kW,
ochrona powierzchni ziemi, w tym:
 zadań ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”,
 usuwanie (demontaż i transport) oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
w postaci materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności
publicznej oraz z obiektów budowlanych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
mieszkaniowych,
 realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest przez jednostki
samorządu terytorialnego,
 dofinansowanie kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z wypadków
w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec
sprawcy
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 prowadzenie obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi oraz terenów
–

–

–

zagrożonych tymi ruchami,
ochrona przyrody i leśnictwo, w tym:
 przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem planów
ochrony obszarów cennych przyrodniczo w tym parków krajobrazowych, rezerwatów
przyrody i obszarów NATURA 2000,
 renaturalizacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo,
 realizacja
zadań
związanych
ze
zwiększeniem
lesistości
województwa
oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki
biotyczne i abiotyczne.
edukacja ekologiczna, w tym:
 realizacja programów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki surowców wtórnych
i zagospodarowania odpadów,
 przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym realizowane w celu kształtowania
proekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa, upowszechniające ideę
zrównoważonego rozwoju,
 szkolenia z zakresu ochrony środowiska organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
lub Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,
przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne, w tym:
 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych
utworzonych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
 wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie
ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających
ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,
 wspieranie realizacji zadań Programu państwowego monitoringu środowiska w zakresie
jakości: śródlądowych wód powierzchniowych, śródlądowych wód podziemnych,
powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych, gleby i ziemi,
 działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
 likwidacja skutków klęsk żywiołowych w obiektach infrastruktury ochrony środowiska,
 zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie
można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskuteczności egzekucji wobec
niego, jak również w przypadku konieczności natychmiastowego podjęcia tych działań
z uwagi na zagrożenie dla środowiska lub zaistnienie nieodwracalnych szkód
w środowisku,
 działania obejmujące przedsięwzięcia zgodne z priorytetami dziedzinowymi realizowane
jako kompleksowe projekty.

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest największą
instytucją finansującą przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce. Celem działalności NFOŚiGW
jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim
i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
Do priorytetowych programów przewidzianych do finansowania na 2008 r. należy ochrona:
 wód i gospodarka wodna,
 powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami,
 zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 powietrza,
 przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych.
Banku Ochrony Środowiska S.A., który istnieje od 1991 roku. BOŚ jest uniwersalnym bankiem
komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska
i współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska, tj. NFOŚiGW,
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WFOŚiGW oraz innymi funduszami pomocowymi. Bank współfinansuje szerokie spektrum zadań
z zakresu: ochrony wody i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi.
EkoFunduszu, którego zadaniem jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony
środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają
na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową
w skali europejskiej, a nawet światowej. EkoFundusz wyklucza możliwość dofinansowania
przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie jedynie lokalnych problemów. Zadaniem
EkoFunduszu jest ponadto ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii, a także
stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych działającego na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.). Fundusz ten
przeznacza środki finansowe na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na
wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dostępne w latach
2007-2013
W ramach funduszy strukturalnych dostępnymi w Polsce programami operacyjnymi są:
• regionalne programy operacyjne (dla każdego województwa - 16),
• PO Infrastruktura i środowisko,
• PO Kapitał ludzki,
• PO Innowacyjna gospodarka,
• PO Rozwój Polski Wschodniej,
• Programy europejskiej współpracy terytorialnej,
• PO Pomoc techniczna.
W ramach Regionalnego Systemu Operacyjnego (RPO) dla województwa świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów
przede wszystkim dla priorytetu 4 (rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej).
Celem priorytetu 4 jest poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska
i energetycznej oraz poprawa efektywności systemów infrastruktury z tego zakresu, a także poprawa
stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji.
W ramach tego priorytetu dofinansowane mogą być następujące projekty:
– budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych
w aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM,
– budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od
5000 do 15000 RLM,
– budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych,
– budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM,
– budowa i modernizacja elementów infrastruktury przeciwpowodziowe, tworzenie
i odtwarzanie (w tym zalesianie) polderów zalewowych, regulacja cieków wodnych,
– budowa i modernizacja zbiorników wodnych wielofunkcyjnych o pojemności od 70 tys. m3
do 10 mln m3 i stopni wodnych,
– modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych,
– rekultywacja składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych,
– budowa i modernizacja zintegrowanych systemów ciepłowniczych, wymiana przestarzałych
instalacji cieplnych,
– projekty dotyczące wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych
odnawialnych źródeł energii,
– budowa i modernizacja systemów dystrybucji sieci elektrycznej.
Maksymalna wartość dotacji z UE może wynieść od 50 do 85% środków kwalifikowanych
inwestycji.
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Ponadto dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów w ramach priorytetu 3 (podniesienie
jakości systemu komunikacyjnego regionu).
11. Wytyczne do sporządzania gminnych programów
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2008 - 2011"
może być wykorzystany w trakcie prac nad gminnymi programami ochrony środowiska. Zaleca się,
aby zachować podobną strukturę tych programów, natomiast cele i strategia ich realizacji, a także
priorytety i przedsięwzięcia muszą być dopasowane do specyfiki danej gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, struktura programów gminnych powinna nawiązywać
do struktury powiatowego programu ochrony środowiska i zawierać następujące informacje:
• ocenę aktualnego stanu środowiska, w zakresie poszczególnych elementów środowiska stan wyjściowy,
• strategię działań w zakresie zagadnień o charakterze systemowym, ochronę dziedzictwa
przyrodniczego, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii,
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne,
• ocenę realizacji Programu,
• nakłady finansowe na realizację Programu: koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych
do realizacji oraz udział potencjalnych źródeł finansowania w ogólnych kosztach realizacji
Programu.
Powiatowy program należy postrzegać jako pomoc w formułowaniu celów i kierunków działań,
z zachowaniem specyfiki danej gminy. Lista priorytetów ekologicznych (tab. 21) ujęta w programie
powiatowym wskazuje wprost, które przedsięwzięcia muszą zostać skonkretyzowane w programach
gminnych.
Kierunki działań dla gmin oraz innych podmiotów gospodarczych powiatu ostrowieckiego
należy określić na podstawie analizy działań opisanych powyżej w poszczególnych rozdziałach
niniejszego Programu (każdy komponent osobno).
12. Nakłady na realizację programu dla powiatu ostrowieckiego
Program wykonawczy na lata 2008 – 2011 obejmuje: harmonogram rzeczowo - finansowy
zadań dla powiatu ostrowieckiego, jego wdrażanie oraz monitoring.
W harmonogramie rzeczowo - finansowym (tab. 23) wyodrębnione zostały zadania własne
powiatu – finansowane z PFOŚiGW oraz zadania koordynowane przez powiat - finansowane
ze źródeł zewnętrznych (np. wojewódzkich - WFOŚiGW, centralnych i unijnych).
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Tabela 23. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji działań Programu dla powiatu ostrowieckiego
Lp.

Opis przedsięwzięcia

1.

Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu
ostrowieckiego”
2.
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowieckiego”
OGÓŁEM
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
1.
Kontynuacja działań edukacyjnych

Lata
realizacji

Szacunkowe
koszty
w tyś. PLN
10

Jednostki realizujące

Źródła finansowania

Starostwo Powiatowe

PFOŚiGW

2012

30
30 tys. PLN

Starostwo Powiatowe

PFOŚiGW

2008 - 2011

20
(5 rocznie)
20 tys. PLN

Starostwo Powiatowe

PFOŚiGW

Starostwo Powiatowe

PFOŚiGW
WFOŚiGW
Środki inne

600
600 tys. PLN

Starostwo powiatowe

PFOŚiGW

200

Starostwo powiatowe

PFOŚiGW
WFOŚiGW

2010

OGÓŁEM
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Przedsięwzięcie inwestycyjne
1.
Kontynuacja dofinansowania do termomodernizacji obiektów (szkoły, muzea,
internaty itp.)

2008 - 2011

OGÓŁEM
OCHRONA PRZYRODY
Przedsięwzięcia inwestycyjne
1.
Urządzanie terenów zieleni
OGÓŁEM
OCHRONA LASÓW
Przedsięwzięcia inwestycyjne
1.
Aktualizacja uproszczonych planów urządzania lasów

12702
12702 tys. PLN

2008 -2011

2008 - 2011
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Środki inne
OGÓŁEM
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
4.
Prowadzenie okresowych badań zanieczyszczonych gleb i ziemi (w przypadku
stwierdzenia naruszenia standardów jakości)
5.

Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi wraz z rejestrem zawierającym informacje o tych terenach

200 tys. PLN

2008 - 2012

50

Starostwo Powiatowe

2008 -2012

20

Starostwo Powiatowe

OGÓŁEM
INNE DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE
Przedsięwzięcia pozainwestycyjne
1.
Szkolenia, konferencje, konkursy i inne
OGÓŁEM

PFOŚiGW
WFOŚiGW
Środki inne
PFOŚiGW
WFOŚiGW
Środki inne

70 tys. PLN

2008 - 2011

80

Starostwo Powiatowe

PFOŚiGW
WFOŚiGW
Środki inne

80 tys. PLN
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Wykaz skrótów
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
POŚ - Prawo Ochrony Środowiska
EMAS - Eco - Management and Audit Scheme (Europejski system ekozarządzania i audytu)
EKG ONZ – Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
UE - Unia Europejska
SZŚ - System Zarządzania Środowiskowego
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WKP – Wojewódzki Konserwator Przyrody
OChKDK – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
JOChK – Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu
GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych
UPWP – Użytkowy Poziom Wód Podziemnych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChZTMn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganiową
ChZTCr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową
MEW – mała elektrownia wodna
MCE – Miejska energetyka Cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim
ZOEC – Zakłady Ostrowieckie – Energetyka Cieplna
GPZ - Główny Punkt Zasilający
PEM - pola elektromagnetyczne
CEE – Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
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Wykaz materiałów

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.
26.
27.
28.
29.
30.

Uchwała sejmu RP. z 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa na
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. M. P. nr 33, poz. 433.
Polityka ekologiczna państwa z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014 - Projekt”.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150
– tekst ujednolicony) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Lasak J. i inni: Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla powiatu
ostrowieckiego, , Ostrowiec Świętokrzyski wrzesień 2003 r.
Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, Kielce 2007 r.
Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego, Kielce 2007 r.
Program rozwoju turystyki i promocji powiatu ostrowieckiego, Ostrowiec Świetokrzyski,
listopad 2005 r.
Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do roku 2020, Ostrowiec
Świętokrzyski, listopad 2005 r.
Wieloletni program inwestycyjny powiatu ostrowieckiego na lata 2006 – 2010, Ostrowiec
Świętokrzyski, listopad 2005 r.
Informacje na temat rozwoju obszarów wiejskich w rok po akcesji z Unią Europejską,
Ostrowiec Świętokrzyski, 2005 r.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Warszawa 2003 r.
Aktualizacja załączników 1, 2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do końca 2005 r., 2010
r., 2013 r. i 2015 r., Warszawa 2005 r.
Program ochrony powietrza dla strefy województwa świętokrzyskiego - tom II Powiat
ostrowiecki, Gdańsk, październik 2007 r.
Janiszewska M.: Informacja o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku
2006, raport Kielce 2007 r.
Janiszewska M.: Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005, raport,
Kielce 2006 r.
WIOŚ: Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku
2006.
WIOŚ: Wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim
w roku 2006.
WIOŚ: Wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w 2007 r.
WIOŚ: Wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w 2006 r.
Koślacz R. i inni: Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego, Wrocław
2006 r.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2006 rok, Państwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa, 2007.
Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski: Ankieta
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów: Ankieta
Urząd Miasta i Gminy Kunów: Ankieta
Urząd Gminy Bałtów: Ankieta
Urząd Gminy Bodzechów: Ankieta
Urząd Gminy Waśniów: Ankieta
„Ankietyzacja” przedsiębiorstw powiatu ostrowieckiego
Strony internetowe Ministerstwa Środowiska
Strony internetowe GUS
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