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OPINIA SANIT ARNA

Kielce, dn. 10.12.2015r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 54 ust.l ustawy z dnia 03.10.2008r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235; z pozn. zm.).

Swiftokrzyski Paiistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu si§ z:

1. Strategic Rozwoju powiatu staszowskiego na lata 2015 - 2020 (wersja robocza na dzien
5 maja 2015r.; data opracowania - maj 2015r.)

2. Prognoz% oddzialywania na srodowisko dla projektu pn.: ,,Strategia Rozwoju powiatu
staszowskiego na lata 2015 - 2020"; (data opracowania - listopad 2015r.)

opiniuje bez zastrzezen projekt pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata
2015 - 20250" wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko.

Starostwo Powiatowe w Staszowie pismem z dn. 16.11.2015r., znak: Pr.061.1.2015.1
zwrocilo si§ do Swie^okrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
z wnioskiem o zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata 2015 - 2020" wraz z prognoza^ oddziafywania na srodowisko.

Dla ww. dokumentu Swi^tokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny,
opinia. z dn. 26.05.2015r. Nr SEV.9022.5.37.2015 okreslil zakres i stopien szczegolowosci
informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na srodowisko.

Opiniuja^c przedmiotowy projekt Swi?tokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
realizuje postanowienia art. 54 ust.l ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostejmianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pozn. zm.).

Glownym celem ww. strategii rozwoju jest ,,Tworzenie optymalnych warunkow
zrownowazonego rozwoju gospodarczego i spolecznego powiatu" w obszarach takich jak
opieka zdrowotna na szczeblu powiatu, edukacja ponadgimnazjalna, nalezyte utrzymanie drog
powiatowych, przeciwdzialanie bezrobociu oraz bezpieczehstwo publiczne na szczeblu
powiatu, a takze przyjmuje do realizacji szereg inwestycji, jakie po szerokiej konsultacji
spolecznej zostaty zgloszone do realizacji ww. celu.

Glownemu celowi strategii jw. przypisano siedem celow strategicznych, ktorym
przyporzajdkowano zadania inwestycyjne:

1. Wyzwalanie inicjatyw w zakresie przedsi^biorczosci jako podstawy stabilizacji i rozwoju
gospodarczego powiatu oraz przeciwdzialanie bezrobociu:
utworzenie na terenie powiatu staszowskiego: Inkubatorow Przedsi^biorczosci,
w tym Przedsi^biorczosci Spolecznej, a takze Centrum Biznesu i Informacji oraz Lokalnej
Agencji Rozwoju Regionalnego,
opracowanie i wdrozenie Strategii Rozwoju Ekonomii Spolecznej w powiecie staszow-
skimna lata 2014-2020,
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zapewnienie dost?pu do zatrudnienia osobom bezrobotnym, rozbudowa tajczy
internetowych dla potrzeb osob poszukuj^cych pracy, a takze gospodarstw domowych
z terenu powiatu staszowskiego.

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej, gospodarczej, technicznej i informatycznej:
budowa uktadu obwodnicowego miasta Staszowa w ci^gu drog wojewodzkich
Nr 757, 764, 765, a takze innych miejscowosci powiatu staszowskiego,
przebudowa, rozbudowa i budowa drog oraz obiektow inzynierskich w ci^gach tych drog,
w ramach programow dotowanych ze srodkow pomocowych krajowych i Unii
Europejskiej,
budowa sciezek rowerowych, jak rowniez poprawa bezpieczehstwa pieszych
i niechronionych uzytkownikow poprzez przebudow? lub rozbudow? drog na terenie
powiatu staszowskiego,
poprawa stanu drog wojewodzkich i gminnych wraz z infrastruktury drogowa^
rewitalizacja miejscowosci, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem rynkow, wraz z terenami
przyleglymi. Budowa parkingow, poprawa estetyki, bezpieczenstwa i funkcjonalnosci
osiedli, zagospodarowanie centrow wsi,
adaptacja i przebudowa budynkow pod potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych,
powiatowych stuzb i inspekcji, opieki spolecznej itp.,
inwestycje proekologiczne i na rzecz odnawialnych zrodet energii. Modernizacja
budynkow, sieci i w^zlow cieplnych oraz oswietlenia ulicznego, w celu zmniejszenia
zuzycia energii i kosztow.

1. Ochrona srodowiska, racjonalne wykorzystanie zasobow przyrody, aktywizacja rolnictwa
oraz rozwqj obszarow wiejskich:
rozbudowa i budowa oczyszczalni sciekow, w tym oczyszczalni przydomowych, wraz
z budowa^ kanalizacji sanitamej, deszczowej i sieci wodociajowej na terenie powiatu
staszowskiego,
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego
wraz z modernizacj^ systemow wytwarzania energii, zwi^kszenie efektywnosci
energetycznej obiektow,
rozszerzenie dzialalnosci Zakladow Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla zwi^kszenia
efektywnosci zagospodarowania odpadow, w trosce o popraw? stanu srodowiska
naturalnego,
modernizacja gospodarstw rolnych oraz inwestycje w oswiat? rolnicza^. Tworzeniu grup
producenckich lub innych form organizacji rolnikow,
tworzenie i modernizacja sciezek edukacji przyrodniczej, lesnej i turystycznej. Troska
0 srodowisko naturalne: edukacja osob, likwidacja dzikich wysypisk oraz rekultywacja
skladowisk odpadow na terenie powiatu staszowskiego.

1. Opieka zdrowotna, pomoc spoteczna i psychologiczna, wsparcie osob z dysfunkcjami:
rozbudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Staszowie oraz zakup sprz^tu dla rozszerzenia zakresu i podniesienia jako-
sci usiug medycznych staszowskiego szpitala, a takze innych jednostek opieki zdrowotnej
na terenie powiatu staszowskiego,
inwestycje na rzecz osob przewlekle chorych, wykluczonych, uposledzonych, starszych
1 samotnych. Realizacja projektow z wykorzystaniem funduszy z programow pomocy
osobom wymagaj^cym opieki,
rozbudowa infrastruktury na potrzeby pieczy zast^pczej: placowek opiekuhczo-
wychowawczych typu rodzinnego i mieszkan chronionych dla usamodzielniaj^cych si?
wychowankow pieczy zast^pczej. Utworzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej,



zagospodarowanie obiektow i terenow na cele publiczne z dostosowaniem do potrzeb
osob starszych i niepelnosprawnych.

1. Rozwqj nauki i oswiaty, upowszechnianie sportu i zdrowego trybu zycia. Troska
0 zachowanie dobr kultury:
inwestycje oswiatowe na rzecz podniesienia jakosci nauczania oraz polepszenie bazy
dydaktycznej, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem szkolnictwa zawodowego. Tworzenie
nowoczesnych pracowni tematycznych. Podnoszenie kwalifikacji pedagogow
1 wychowawcow poprzez udzial w kursach i konferencjach na terenie kraju i za granicq,
remont i konserwacja zabytkow powiatu staszowskiego. Realizacja inicjatyw na rzecz
upowszechniania historii, kultury i dziedzictwa narodowego ziemi staszowskiej,
troska o pomniki przyrody oraz unikatowe srodowiska fauny i flory ziemi staszowskiej,

- inwestycje na rzecz kultury, sportu i rurystyki. Poprawa bazy lokalowej, budowa oraz
remont obiektow sportowych i infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a takze swietlic
wiejskich,
wspolzawodnictwo szkol w zakresie sportu, organizacja zawodow powiatowych dla szkol
wszystkich szczebli ziemi staszowskiej. Upowszechnianie zdrowego stylu zycia poprzez
wychowanie fizyczne i zaj^cia pozalekcyjne.

1. Poprawa bezpieczenstwa obywateli, przeciwdzialanie zagrozeniom:
wzmocnienie ochrony przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej, zakup sprz^tu
i wyposazenia osobistego, poprawa la^cznosci, modemizacja budynkow i budowli
poszczegolnych sluzb i inspektoratow dla polepszenie warunkow ich pracy oraz obshigi
obywateli. Budowa, rozbudowa i modemizacja remiz OSP,
sanitacja rzek powiatu staszowskiego, budowa i remont zbiornikow retencyjnych, popra-
wa stanu obwalowari i infrastruktury przeciwpowodziowej,
realizacja inicjatyw na rzecz bezpieczenstwa ogolnego, przeciwdzialanie patologiom,
wspolpraca samorza^dow i sluzb z fundacjami i stowarzyszeniami w prowadzeniu akcji
profilaktycznych.

1. Rozwqj powiatu poprzez kontakty krajowe i zagraniczne. Promocja sztandarowych
produktow turystycznych i dobr kultury:
tworzenie markowych produktow turystycznych oraz nowych ekspozycji muzealnych
i statych galerii wystaw. Inwestycje na rzecz urozmaicenia atrakcji turystycznych
oferowanych przez: hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podmio-
ty,
udzial w targach krajowych i zagranicznych, promocja oferty turystycznej i atrakcji po-
wiatu staszowskiego. Realizacja projektow turystycznych i edukacyjnych, krajowych oraz
mi^dzynarodowych,
organizacja koncertow i wystaw w kraju i poza jego granicami. Prowadzenie dzialalnosci
edytorskiej i wydawniczej, realizacji inicjatyw na rzecz zblizenia z innymi narodami.

W prognozie oddziatywania na srodowisko dla ww. projektu strategii, poddano analizie i
ocenie wplyw ewentualnych skutkow srodowiskowych zwia^zanych z wdrazaniem projektu
oraz okresleniem ich oddzialywania na poszczegolne komponenty srodowiska, a takze
stwierdzono czy w nalezyty sposob zostal uwzgl^dniony w ocenianym dokumencie interes
srodowiska przyrodniczego, kulturowego oraz wplyw na zdrowie i zycie ludzi.

Do przedsi^wzi^c realizowanych w ramach strategii powiatu staszowskiego, ktore moga^
negatywnie oddziatywac na srodowisko nalezy przede wszystkim na etapie budowy budowa
ukladu obwodnicowego miasta Staszowa, rozbudowa i budowa oczyszczalni sciekow,



rozszerzenie dzialalnosci zakladow gospodarki odpadami komunalnymi, budowa instalacji
zrodel energii odnawialnej z infrastruktura^ (budowa farmy wiatrowej ,,Bogoria"). Pozostale
przedsi?wzi?cia b^da^ mice lokalny zasi^g uciajzliwosci i to glownie na etapie ich realizacji.

Autor prognozy w prognozie oddzialywania na srodowisko zawarl informacje, iz dla budowy
ukiadu obwodnicowego miasta Staszowa i dla budowy farmy wiatrowej ,,Bogoria" zostaly
przeprowadzone odr^bne procedury ocen oddziatywania na srodowisko, w raportach okreslo-
ne zostaty wptywy inwestycji jw. na poszczegolne komponenty srodowiska i zdrowie oraz zy-
cie ludzie. Inwestycje z zakresu budowy kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni sciekow przy-
czynia^ si$ w istotny sposob do poprawy jakosci wod i warunkow gruntowo - wodnych. Po-
nadto okreslono srodki zapobiegaja^ce oraz ograniczaja^ce prawdopodobne nega-
tywne oddzialywanie na srodowisko dla ww. zadah.

Biora^c pod uwage charakter planowanych dzialan zawartych w opracowywanym
dokumencie, jak rowniez koniecznosc zastosowania si? do wskazanych w prognozie
oddzialywan na srodowisko, rozwiajzan i zapisow, mozna przyjajc, iz realizacja ustaleh
przedmiotowego projektu nie spowoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie i zycie
ludzi.

W zwiajzku z powyzszym Swi^tokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor
Sanitarny zajaj stanowisko jak na wst^pie.

SWI^TO/RZYSKI
PAfiSTWOW

Elzbieta
SPECJALISTA* ( D^IEDZINIE H IG IENY

I ZDRO*IA BWBLICZNEGO

ZaJ. 1 Projekt Strategia Rozwqju Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2020
Zat. 2 Prognoza oddziatywania na srodowisko dla ww. projektu strategii
Otrzymuie (za zwrotnym potwierd/enicm odbioru):
Starostwo Powiatowe
28-200 Staszow. ul. Jozefa Pitsudskiego 7 (+Zat. 1,2)
Otrzymuie do wiadomosci;
a/a
KK/KK


