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Starostwo Powiatowe w Staszowie

W odpowiedzi na wniosek znak: Pr.061.1.2015.1 z dnia 16.11.2015 r. (uzupelniony
pismami znak: Pr.061.2.2016.1 z dnia 03.02.2016 r. oraz z dnia 28.04.2016 r.) dotycza.cy
zaopiniowania projektu ,,Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025" wraz

z prognoza. oddzialywania na srodowisko, na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353), wyrazam nast^puj^cq opini^ dla w/w projektu Strategii wraz z prognoza.
oddzialywania na srodowisko ustalen tego dokumentu.

Podstawowym celem opracowania jest okreslenie najbardziej efektywnych dzialan
mog^cych zapewnic dynamiczny rozwoj caiego obszaru, stworzenie dogodnych warunkow dla
rozwoju przedsiebiorczosci, turystyki oraz powstawanie nowych inicjatyw spolecznych.
Dokurnent ten zawiera informacje dotycza.ce kierunkow rozwoju na terenie powiatu
Staszowskiego oraz dzialan zwia^zanych z ich realizacja, do 2025 r. Wyznaczono siedem celow

strategicznych w zakresie m.in. przedsiebiorczosci, infrastruktury drogowej, technicznej
i informatycznej, ochrony srodowiska i racjonalnego wykorzystanie zasobow przyrody,
aktj^wizacji rolnictwa, opieki zdrowotnej, rozwoju nauki i kultury, upowszechnianie sportu,
poprawy bezpieczenstwa obywateli oraz promocji. Cz^sc zadari zawartych w projektowanym
dokumencie moze zaliczac si? do inwestycji wymienionych w rozporza.dzeniu z dnia 9 listopada
201 Or. w sprawie przedsiewziec moga.cych znacza^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.

poz. 71) m.in. budowa obwodnicy, oraz przebudowa i rozbudowa drog, budowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekow, gospodarka wodna w tym poprawa stanu obwalowari, zbiorniki retencyjne,
inwestycje na rzecz odnawialnych zrodel energii, rozszerzenie dzialalnosci zakladow gospodarki
odpadami, rozbudowa bazy tuiystycznej. W ramach projektu przewiduje sie rowniez m.in.

budow? i modernizacje sciezek edukacji przyrodniczej, lesnej i turystycznej, modernizacje
obiektow uzytecznosci publicznej, termomodernizacje budynkow. W granicach opracowania
znajduj^. si? nast?puja_ce formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000 maja.ce znaczenie dla
Wspolnoty Kras Staszowski PLH260023, Ostoja Zyznow PLH260036 i Tarnobrzeska Dolina
Wisly PLH180049, Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chmielnicko-
Szydlowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego
Krajobrazu oraz rezerwaty przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody.



Ponadto przez teren powiatu przebiega CZQSC centralnego korytarza ekologicznego KPdC-3B

Gory Swi^tokrzyskie i Dolina Wisly oraz KPdC-4C Dolina Nidy.

W prognozie oddzialywania na srodowisko zostal przeanalizowany i oceniony wplyw

planowanych do realizacji dzialari na wszystkie komponenty srodowiska biora.c pod uwag?

stopieri szczegolowosci i zakres przedmiotowego dokumentu, a nastepnie stosownie do wynikow

oceny przedstawiono propozycj? rozwia^zari maja.cych na celu zapobieganie lub ograniczanie

negatywnych oddzialywari, moga_cych bye rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

Bezposrednie oddzialywanie na srodowisko zadari wymienionych w Strategii wystajn

zwlaszcza w fazie ich realizacji m.in. ucia.zliwosci zwia.zane z pracami ziemnymi, emisja. spalin

i halasu powodowana. przez maszyny i urza^dzenia budowlane. Dla niektorych inwestycji

przewidzianych w projekcie Strategii byly wydane decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

np. obwodnica Staszowa, budowa farmy wiatrowej w Bogorii, budowa oczyszczalni sciekow

w Lubnicach oraz przeprowadzone byly post?powania dot. oceny oddzialywania przedsi?wzi?cia

na srodowisko.

Jak wynika z zapisow prognozy przygotowanie i prowadzenie robot bedzie realizowane

przy uwzgl^dnieniu zasad ochrony srodowiska, w tym przestrzegania wymogow obowia.zuja.cych

na obszarach obj^tych ochrony prawna.. Dzialania bed? tak zaplanowane aby w jak najmniejszym

stopniu ingerowaly w obszary Natura 2000 wystepuja.ce na terenie powiatu. Wi^kszosc z zadari

ujetych w Strategii zaliczac si? b^dzie do inwestycji celu publicznego, ktotych nie dotycza. zakazy

obowia.zuja.ce w obszarach chronionego krajobrazu. Ponadto nie przewiduje si^ aby planowane

inwestycje spowodowaly naruszenie zakazow w stosunku do rezerwatow przyrody, zespolow

przyrodniczo-krajobrazow)'ch, pomnikow przyrody, a takze mogly negatywnie wpl}^wac na

korytarze ekologiczne i prowadzic do powstania trwalych barier migracyjnych.

Nalezy podkreslic, ze wi^kszosc zapisanych w Strategii inwestycji jest obecnie w fazie

koncepcji - brak jest szczegolowych lokahzacji i rozwia.zari technologicznych. Na etapie

planowania prac inwestycyjnych Inwestor zobowia.zany bedzie do wyboru konkretnych rozwia.zari

zapobiegaja.cych i minimalizuja.cych negatywne oddzial}-\vania na srodowisko. Spelnienie

powyzszych warunkovv konieczne jest na etapie realizacji inwestycji jak i eksploatacji. Zadania

beda. rozlozone w czasie i prowadzone w roznych obszarach powiatu, co przyczyni si? do
niekumulowania si? oddzialywari na srodowisko.

Przeprowadzona w prognozie analiza i ocena pozwala stwierdzic, ze przy zastosowaniu

rozwia.zari zapobiegaja.cych lub ograniczaja.cych negatywne oddzialywania, realizacja dzialari

przewidzianych w projekcie Strategii nie b?dzie znacza.co negatywnie oddzial^ac na srodowisko.

Wnosz? o uwzgl^dnienie ponizszych uwag i dokonanie stosownych korekt
w dokumentacji:

1. Rozdz. III.5 projektu Strategii powinien brzmiec Formy ochrony przyrody na terenie

powiatu, a nie cyt. „Siedliskapryrvdnic^e, w tym obs^ary Natura 2000", z uwagi na zawartosc
tego rozdzialu.

2. Niektore nazwy zadari w prognozie nie sa. tozsame z w)rmienionymi w projekcie Strategii.

W prognozie jest m.in. budowa zbiornikow retencyjnych, budowa, remonty

i modernizacja drog, w projekcie jest natomiast remont i konserwacja zbiornikow

retencyjnych, przebudowa i rozbudowa drog. Nalezy zatem doprowadzic do zgodnosci
oba dokumenty w tym zakresie.



3. W prognozie na str. 39 nalezy skorygowac dane dot. ilosci i powierzchni form ochrony

przyrody wystepuja^cych na terenie powiatu. Dodatkowo na str. 15 projektu i str. 45

prognozy blednie przywolano pomnik przyrody: glaz narzutowy w Polaricu, gdyz brak

jest pomnikow przyrody nieozywionej na terenie tej gminy. Ponadto nalezy skorygowac

dane dot. ilosci (na obszarze powiatu) pomnikow przyrody nieozywionej — powinno bye

3 i przyrody ozywionej - powinno bye 50 (w tym w gm. Staszow 15, w gm. Szydlow 1).

4. Na str. 50 prognozy nalezy skorygowac zapisy dot. glownych korytarzy ekologicznych

przebiegaja_cych przez teren powiatu. Informuje si?, ze nie tylko gm. Lubnice polozona

jest w korytarzu Gory Swietokrzyskie i Dolina Wisly, ale takze gminy Polaniec, Staszow,

Osiek, Bogoria i Rytwiany. Ponadto blednie stwierdzono, ze przez gm. Lubnice przebiega

korytarz ekologiczny Dolina Gornej Wisly, powinno bye Dolina Nidy.

5. Na str. 52 prognozy nalezy uwzgl^dnic zmiany do ustawy Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r.

poz. 469, z pozn. zm.

Jednoczesnie, w zwia^zku z zapisami art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...), prosz? o przekazanie przyj?tego juz

dokumentu wraz z podsumowaniem, o ktorym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy.

Dyre)ctora
rodpwUl«l w KieJcach


