
PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 1 

SPIS TRE�CI 
1. Wprowadzenie..................................................................................................................................... 5 

2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej........................................................................................ 5 

3. Priorytet, cele i zadania programu....................................................................................................... 6 

4. Ogólna charakterystyka terenu obj�ta opracowaniem......................................................................... 9 

5. Cele i działania o charakterze systemowym...................................................................................... 11 

5.1. Zarz�dzanie �rodowiskowe ....................................................................................................... 11 

5.1.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 11 

5.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 11 

5.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 11 

5.2. Odpowiedzialno�� za szkody w �rodowisku ............................................................................. 12 

5.2.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 12 

5.2.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 12 

5.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 12 

5.3. Edukacja ekologiczna społecze�stwa........................................................................................ 12 

5.3.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 12 

5.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 21 

5.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 21 

5.4. Aspekty ekologiczne w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym........................... 21 

5.4.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 21 

5.4.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 22 

5.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 22 

6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego ............................................................................................... 23 

6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu ................................................................................................. 23 

6.1.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 23 

6.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 39 

6.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 39 

6.2. Ochrona i zrównowa�ony rozwój lasów ................................................................................... 40 

6.2.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 40 

6.2.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 45 

6.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 45 

6.3. Ochrona powierzchni ziemi ...................................................................................................... 47 

6.3.1 Stan wyj�ciowy (gleby)...................................................................................................... 47 

6.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 53 

6.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 53 

6.4. Ochrona zasobów kopalin ......................................................................................................... 53 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 2 

6.4.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 53 

6.4.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 56 

6.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 57 

7. Zrównowa�one wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii ........................................... 57 

7.1. Materiałochłonno��, wodochłonno�� i energochłonno�� .......................................................... 57 

7.1.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 57 

7.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 57 

7.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 57 

7.2. Wykorzystanie energii ze 	ródeł odnawialnych........................................................................ 58 

7.2.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 58 

7.2.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 60 

7.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 60 

7.3. Kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzi� ................................................... 60 

7.3.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 60 

7.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 63 

7.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 63 

8. �rodowisko i zdrowie. Poprawa jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego .................... 64 

8.1. Relacja „�rodowisko - zdrowie”................................................................................................ 64 

8.1.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 64 

8.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 64 

8.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 64 

8.2. Jako�� wód i gospodarka wodna ............................................................................................... 65 

8.2.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 65 

8.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 74 

8.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 74 

8.3. Mała retencja............................................................................................................................. 74 

8.3.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 74 

8.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 77 

8.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 77 

8.4. Zanieczyszczenie powietrza...................................................................................................... 78 

8.4.1. Stan wyj�ciowy .................................................................................................................. 78 

8.4.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 82 

8.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 82 

8.5. Gospodarka odpadami............................................................................................................... 83 

8.5.1. Stan wyj�ciowy - odpady komunalne ............................................................................... 83 

8.5.2. Cele długookresowe do 2018 r. - odpady komunalne....................................................... 85 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 3 

8.5.3. Kierunki działa� na lata 2007 - 2018 - odpady komunalne .............................................. 86 

8.5.4. Stan wyj�ciowy - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym ..................................... 87 

8.5.5. Cele do 2018 r. - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym...................................... 88 

8.5.6. Kierunki działa� na lata 2007 - 2018 - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym .... 88 

8.6. Oddziaływanie hałasu ............................................................................................................... 88 

8.6.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 88 

8.6.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 91 

8.6.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 91 

8.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych ............................................................................... 92 

8.7.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 92 

8.7.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 94 

8.7.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 95 

8.8. Powa�ne awarie przemysłowe .................................................................................................. 95 

8.8.1. Stan wyj�ciowy ................................................................................................................. 95 

8.8.2. Cele długookresowe do 2018 r.......................................................................................... 97 

8.8.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................ 97 

9. Ochrona klimatu ................................................................................................................................ 98 

9.1. Stan wyj�ciowy .................................................................................................................... 98 

9.2. Cele długookresowe do 2018 r............................................................................................. 99 

9.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 ................................................................................... 99 

10. Ocena realizacji polityki ekologicznej ............................................................................................ 99 

11. Wytyczne do sporz�dzania gminnych programów........................................................................ 101 

12. Nakłady na realizacj� programu dla powiatu kieleckiego............................................................. 102 

 
SPIS TABEL 

TABELA 1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I LICZBY LUDNO�CI W GMINACH POWIATU KIELECKIEGO .... 10 
TABELA 2. PARKI KRAJOBRAZOWE WCHODZ
CE W SKŁAD ZPKG� .................................................... 29 
TABELA 3. FORMY OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH GMIN POWIATU KIELECKIEGO ................... 39 
TABELA 4. DANE O LE�NICTWIE W POWIECIE KIELECKIM .................................................................... 41 
TABELA 5. DANE O LE�NICTWIE DLA GMIN POWIATU KIELECKIEGO.................................................... 42 
TABELA 6. STRUKTURA U�YTKÓW ROLNYCH W POWIECIE KIELECKIM ............................................... 51 
TABELA 7. STRUKTURA U�YTKÓW ROLNYCH W GMINACH POWIATU KIELECKIEGO............................ 51 
TABELA 8. ZŁO�A EKSPLOATOWANE NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W TY�. MG....................... 54 
TABELA 9. TERENY SZCZEGÓLNIE ZAGRO�ONE POWODZI
 (ZALEW WOD
 0,5 %) ............................. 62 
TABELA 10. PUNKTY POMIAROWYCH WRAZ Z KLAS
 CZYSTO�CI RZEK POWIATU KIELECKIEGO........ 66 
TABELA 11. JAKO�� WÓD W PUNKTACH SIECI REGIONALNEJ I KRAJOWEJ MONITORINGU JAKO�CI WÓD 

PODZIEMNYCH W POWIECIE KIELECKIM ....................................................................................... 68 
TABELA 12. KOMUNALNE UJ�CIA WODY WG STANU NA 2004 R........................................................... 71 
TABELA 13. ZESTAWIENIE ISTNIEJ
CYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENIE POWIATU 

KIELECKIEGO WRAZ Z ICH PRZEZNACZENIEM............................................................................... 75 
TABELA 14. WYKAZ ZADA PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 

RAMACH MAŁEJ RETENCJI............................................................................................................. 76 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 4 

TABELA 15. EMISJA PYŁÓW I GAZÓW NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO ......................................... 78 
TABELA 16. ROCZNA EMISJA DOPUSZCZALNA OKRE�LONA W POZWOLENIACH .................................. 79 
TABELA 17. ZESTAWIENIE ILO�CI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMIN 

POWIATU KIELECKIEGO W ROKU 2005.......................................................................................... 83 
TABELA 18. PROGNOZOWANA ILO�� ODPADÓW KOMUNALNYCH NA LATA 2007 - 2018 WG 

STRUMIENIA DLA GMIN POWIATU KIELECKIEGO [MG/ROK] ......................................................... 85 
TABELA 19. WYNIKI POMIARÓW MONITORINGOWYCH POZIOMÓW PEM W �RODOWISKU  W POWIECIE 

KIELECKIM W 2006 R..................................................................................................................... 94 
TABELA 20. ZAKŁADY O ZWI�KSZONYM RYZYKU WYST
PIENIA POWA�NYCH AWARII 

PRZEMYSŁOWYCH  W POWIECIE KIELECKIM ................................................................................. 96 
TABELA 21. WIELKO�� EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO ......... 99 
TABELA 22. WSKA�NIKI MONITOROWANIA PROGRAMU .................................................................... 100 
TABELA 23. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁA PROGRAMU DLA 

POWIATU KIELECKIEGO............................................................................................................... 103 
 

SPIS RYSUNKÓW 
RYSUNEK 1. GRANICE POWIATU KIELECKIEGO WRAZ Z GRANICAMI GMIN ............................................ 9 
RYSUNEK 2. OBSZARY DO OCHRONY W RAMACH SIECI NATURA 2000................................................ 26 
RYSUNEK 3. W�ZŁY I KORYTARZE EKOLOGICZNE ZLOKALIZOWANE W POWIECIE KIELECKIM ........... 27 
RYSUNEK 4. POWIERZCHNIE LASÓW PASTWOWYCH I PRYWATNYCH W POWIECIE KIELECKIM  

 (STAN 31.12.2005 R.) ................................................................................................................... 41 
RYSUNEK 5. LESISTO�� W GMINACH POWIATU KIELECKIEGO (�RÓDŁO: PO� DLA WOJEWÓDZTWA 

�WI�TOKRZYSKIEGO) ................................................................................................................... 44 
RYSUNEK 6. JAKO�� ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W POWIECIE KIELECKIM .................... 48 
RYSUNEK 7. ZAKWASZENIE GLEB W POWIECIE KIELECKIM.................................................................. 50 
RYSUNEK 8. PORÓWNANIE ZASOBÓW KOPALIN NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO  

W 2002  I W 2005 R. W TY�. MG .................................................................................................... 56 
RYSUNEK 9. OBSZARY ZAGRO�ONE POWODZI
 NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO (�RÓDŁO: 

PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA �WI�TOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 
2015 - PROJEKT) ............................................................................................................................ 61 

RYSUNEK 10. ZASI�G ZALEWU BEZPO�REDNIEGO WOD
 - CIEK POKRZYWIANKA (�RÓDŁO: STUDIUM 
DLA POTRZEB PLANÓW OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ - WYCI
G) ........................................ 62 

RYSUNEK 11. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
�WI�TOKRZYSKIM (�RÓDŁO: WYNIKI POMIARÓW JAKO�CI WÓD PODZIEMNYCH W 
WOJEWÓDZTWIE �WI�TOKRZYSKIM W ROKU 2006) ..................................................................... 70 

RYSUNEK 12. DŁUGO�� SIECI WODOCI
GOWEJ I KANALIZACYJNEJ W 2002 I W 2006 R. [KM] ............ 73 
RYSUNEK 13. KLASYFIKACJA OGÓLNA (KLASA) DLA KRYTERIUM OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE 

KIELECKIM .................................................................................................................................... 81 
RYSUNEK 14. CHARAKTERYSTYKA HAŁASU W WYBRANYCH MIASTACH POWIATU KIELECKIEGO 

(�RÓDŁO: INFORMACJA O STANIE �RODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE �WI�TOKRZYSKIM W ROKU 
2004)............................................................................................................................................. 90 

RYSUNEK 15. �RÓDŁA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO 
(�RÓDŁO: PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA �WI�TOKRZYSKIEGO NA 
LATA 2007 - 2015 - PROJEKT) ....................................................................................................... 93 

RYSUNEK 16. LOKALIZACJA ZAKŁADÓW „INTERGAZ” SP. Z O. O. I BLASTEXPOL SP. Z O. O. NA TERENIE 
POWIATU KIELECKIEGO (�RÓDŁO: PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA 
�WI�TOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2015 - PROJEKT)................................................................ 96 

RYSUNEK 17. LOKALIZACJA TRAS DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE 
POWIATU KIELECKIEGO (�RÓDŁO: PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA 
�WI�TOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2015 - PROJEKT)................................................................ 97 

 
 
 
 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 5 

1. Wprowadzenie 
 

W celu realizacji polityki ekologicznej pa�stwa, zarz�dy powiatów s� zobligowane do 
sporz�dzania powiatowych Programów Ochrony �rodowiska zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2006 nr 129 poz. 902 - tekst 
ujednolicony) i ich aktualizacji co 4 lata.  

Polityka ekologiczna pa�stwa uwzgl�dnia cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj  
i harmonogram działa� proekologicznych oraz �rodki niezb�dne do osi�gni�cia tych celów, w tym 
tak�e mechanizmy prawno - ekologiczne i �rodki finansowe. 

W �wietle Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) Plan 
Gospodarki Odpadami jest integraln� cz��ci� Programu Ochrony �rodowiska. 

Program Ochrony �rodowiska podlega opiniowaniu przez organ wykonawczy jednostki 
wy�szego szczebla. Uchwalany jest przez rad� powiatu. Z realizacji zada� programu organ 
wykonawczy sporz�da co 2 lata raporty.  

Do opracowania „Programu Ochrony �rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu 
kieleckiego - aktualizacja” przyst�piono w oparciu o wynik post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych 
(Dz. U. z 2006 r., nr 164 poz. 1163 z pó	niejszymi zmianami) przeprowadzonego przez Powiat 
Kielecki. Na jego podstawie w dniu 17 kwietnia 2007 r. zawarto umow� pomi�dzy Powiatem 
Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach a Instytutem Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. 
z Katowic wybranym w drodze powy�szego post�powania na wykonawc� projektu. 
 

2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej 
 

„Program Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego” został sporz�dzony w grudniu 2003 r.  
i obejmował cele z Polityki ekologicznej pa�stwa na lata 2003 - 2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy 
na lata 2007 - 2010, która została opublikowana w czerwcu 2003 r.  

Niestety jak dot�d nie zostały jeszcze zako�czone w pełni wszystkie działania wynikaj�ce  
z w/w Polityki i nie jest mo�liwe dokonanie pełnej oceny skuteczno�ci zrealizowania w jej ramach 
prac i całkowitej diagnozy potrzeb dalszych działa� w zakresie ochrony i kształtowania �rodowiska. 

Niemniej jednak dzi�ki konsekwentnej realizacji Programu Ochrony �rodowiska  
w ostatnich latach zaobserwowano w powiecie obni�enie wielko�ci ładunku zanieczyszcze� 
gazowych i pyłowych odprowadzanych do powietrza, co zostanie omówione w dalszej cz��ci 
opracowania (rozdział 8.4.). Przyczyniło si� to do poprawy warunków �ycia mieszka�ców powiatu.  

W powiecie kieleckim w ostatnich latach nało�ono du�y nacisk na edukacj� ekologiczn� 
mieszka�ców, co pozwoliło na podniesienie poziomu �wiadomo�ci ekologicznej społecze�stwa. 
Niemniej jednak w celu dalszego podnoszenia tej �wiadomo�ci nale�y kontynuowa� działania w tym 
zakresie.  

Pomimo realizacji zada� nało�onych w Programie Ochrony �rodowiska, nie wszystkie gminy 
powiatu kieleckiego posiadaj� ju� plany zagospodarowania przestrzennego, co oznacza konieczno�� 
kontynuowania prac nad opracowaniem tych planów.  

Najwa�niejszym obecnie działaniem s� zadania realizowane w zakresie ochrony przyrody  
i krajobrazu, co pozwoli na powstrzymanie procesu zmniejszania si� ró�norodno�ci biologicznej. 
Podstaw� tych działa� b�dzie inwentaryzacja przyrodnicza województwa w celu typowania kolejnych 
obszarów do obj�cia ochron�, kontynuowana w ramach działa� wojewódzkiego konserwatora 
przyrody oraz w ramach wykonywanych opracowa� ekofizjograficznych w samych gminach, które 
wspomagaj� tak�e typowanie obszarów cennych przyrodniczo. 

Wa�nym zagadnieniem b�dzie tak�e kontynuacja działa� w zakresie ochrony gospodarki le�nej. 
Aby osi�gn�� zamierzone cele, wymagane b�dzie dalsze sukcesywne zwi�kszanie lesisto�ci zgodnie  
z wojewódzkim Programem Ochrony �rodowiska, wspomaganie działa� wynikaj�cych  
z uproszczonego planu urz�dzenia lasów, kontynuowanie odbudowy lub przebudowy drzewostanów, 
powszechna i ci�gła ochrona lasów przed wył�czeniem z u�ytkowania le�nego i wiele innych działa�, 
które zostan� omówione w dalszej cz��ci opracowania (rozdział 6.2.).  
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Podstawowymi zadaniami w zakresie ochrony gleb b�d� działania prewencyjne (wspieranie 
dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałaj�cych erozji gleb) oraz restrykcyjne przestrzeganie 
ochrony gruntów w sferze działalno�ci gospodarczej. Z drugiej jednak�e strony b�d� podejmowane 
działania rekultywacyjne, przywracaj�ce walory przyrodnicze gruntów ju� zdegradowanych. 

Omawiaj�c dalsze cele Programu Ochrony �rodowiska, wa�nym zagadnieniem b�dzie ochrona 
zasobów kopalin. W trakcie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złó� 
kopalin, b�d�cych z gestii przedsi�biorców, wskazane jest, aby na obszarach obj�tych ochron� 
ograniczy� działania polegaj�ce na kontynuacji i rozszerzaniu prac poszukiwawczych. Wa�ne jest 
równie� racjonalne korzystanie z surowców mineralnych, a tak�e sukcesywna rekultywacja  
i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.  

Istotnym b�dzie równie� podejmowanie działa� maj�cych na celu ograniczenie 
materiałochłonno�ci, wodochłonno�ci i energochłonno�ci, które podejmowane s� zwykle przez 
przedsi�biorców. Koniecznym jest tak�e propagowanie zagadnie� dotycz�cych wykorzystania energii 
ze 	ródeł odnawialnych. W 2003 r. na terenie powiatu powstało Centrum Promocji Paliw 
Odnawialnych. 

Działania w zakresie poprawy stanu jako�ci wód podziemnych i powierzchniowych 
podejmowane s� w ramach poszczególnych gmin powiatu kieleckiego. Starostwo Powiatowe wspiera 
inwestycje z tego zakresu poprzez m.in. przekazywanie dotacji do PFO�iGW.  

Kolejnym istotnym zagadnieniem w zakresie ochrony i kształtowania �rodowiska jest 
ograniczanie emisji hałasu, które powinno obejmowa� przede wszystkim hałas komunikacyjny. 
Wła�ciwe rozpoznanie klimatu akustycznego pozwoli na wskazanie terenów szczególnie nara�onych 
na hałas. Obowi�zek wyznaczania takich obszarów spoczywa na Staro�cie, który do 30 czerwca  
2012 r. powinien opracowa� map� akustyczn� tych terenów. W ramach działa� zwi�zanych z ochron� 
przed hałasem podejmowane b�d� tak�e inne zadania opisane w rozdziale 8.6. 

Głównym działaniem z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest ustalenie 
	ródeł zagro�e� poprzez prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych oraz wprowadzenie do 
planów zagospodarowania przestrzennego zapisów po�wi�conych ochronie przed tymi polami. 

Na terenie powiatu kieleckiego usytuowane s� 2 zakłady o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia 
powa�nej awarii przemysłowej. Obowi�zki zwi�zane z usuni�ciem skutków powstałej awarii 
spoczywaj� głównie na tych zakładach oraz na organach Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, a tak�e na 
Wojewodzie. Innym bardzo istotnym 	ródłem zagro�enia powa�nymi awariami jest tak�e transport 
materiałów niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i transportu kolejowego. 
Konieczne jest wyznaczenie tras do przewozu materiałów niebezpiecznych, które musz� uwzgl�dnia� 
zagro�enia dla mieszka�ców i dla �rodowiska. Ponadto musz� by� wyznaczone miejsca do 
bezpiecznego parkowania samochodów przewo��cych te materiały. Du�e znaczenie ma równie� 
ustalenie miejsc do tymczasowego magazynowania odpadów powstałych w czasie usuwania skutków 
zagro�enia wywołanego kolizj� podczas transportu materiałów niebezpiecznych.  

 
Nowa Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2007 - 2010 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 

2011 - 2014 - Projekt, stała si� podstaw� dla wyznaczenia w/w celów i kierunków działa� na 
nast�pny okres programowania tj. na lata 2008 - 2012. 

 
3. Priorytet, cele i zadania programu 

Nadrz�dny cel „Programu Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 
2008 - 2012 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2013 - 2018 ” został okre�lony jako: 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Zapewnienie mieszka�com jako�ci �ycia na wysokim poziomie oraz zrównowa�ony 

rozwój powiatu, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które 
równocze�nie wspieraj� rozwój społeczno - gospodarczy 
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Cel ten wskazuje jako warto�� nadrz�dn� człowieka, co jest zgodne z zało�eniami Polityki 
ekologicznej pa�stwa. Wysoka jako�� �ycia mieszka�ców powiatu kieleckiego jest celem 
długookresowym Programu, u którego podstaw le�y stan �rodowiska.  

Warto nadmieni�, i� nadrz�dnym, strategicznym celem Polityki ekologicznej pa�stwa jest 
zapewnienie bezpiecze�stwa ekologicznego kraju (mieszka�ców, zasobów przyrodniczych  
i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównowa�onego rozwoju społeczno - 
gospodarczego.  

Cel ten jest tak�e zgodny z celem nadrz�dnym wojewódzkiej Polityki ekologicznej 
województwa �wi�tokrzyskiego, który został zdefiniowany w „Programie ochrony �rodowiska dla 
województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2015 - Projekt”. Cel ten brzmi: Zrównowa�ony rozwój 
województwa, w którym �rodowisko przyrodnicze i jego ochrona maj� znacz�cy wpływ na przyszły 
charakter tego obszaru i równocze�nie wspieraj� jego rozwój gospodarczy i społeczny. 

Szczegółowe cele i działania proponowane w Programie Ochrony �rodowiska obejmuj� cele  
i kierunki o charakterze systemowym, ochron� dziedzictwa przyrodniczego, racjonalne wykorzystanie 
materiałów, wody i energii oraz dalsz� popraw� jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego 
wraz z uj�ciem problemu „�rodowisko i zdrowie”. W zakresie poprawy jako�ci i bezpiecze�stwa 
ekologicznego, cele szczegółowe i podejmowane działania, przedstawiono dla:  

• Jako�ci wód i gospodarki wodnej, 
• Jako�ci powietrza atmosferycznego, 
• Hałasu, 
• Promieniowania elektromagnetycznego. 
• Powa�nych awarii. 

Oprócz wymienionych zagadnie� uznano, �e nale�y sprecyzowa� cele i działania  
w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla:  

• Ochrony przyrody i krajobrazu,  
• Ochrony zrównowa�onego rozwoju lasów,  
• Ochrony powierzchni ziemi,  
• Ochrony zasobów kopalin. 

Główne zagadnienia w zakresie zrównowa�onego wykorzystania surowców, materiałów  
i energii dla powiatu kieleckiego koncentrowa� si� b�d� na okre�leniu celów i działa�  
w zakresie kształtowania si� stosunków wodnych i ochrony przed powodzi� oraz wykorzystania 
energii ze 	ródeł odnawialnych.  

W celu realizacji wszystkich zagadnie� ekologicznych w powiecie niezb�dne b�dzie tak�e 
podj�cie działa� o charakterze systemowym takich jak: 

• Wł�czenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, 
• Aktywizacja rynku do działa� na rzecz ochrony �rodowiska, 
• Zarz�dzanie �rodowiskowe, 
• Odpowiedzialno�� za szkody w �rodowisku, 
• Edukacja ekologiczna społecze�stwa, 
• Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zarówno cele szczegółowe jak i główne kierunki działa� zostały zdefiniowane  
z zachowaniem �cisłej relacji z celami i priorytetami przyj�tymi w dokumentach  
i opracowaniach: 

� Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2003 – 2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 
2007 – 2010. 

� Projekt Polityki ekologicznej pa�stwa na lata 2007 - 2010 z uwzgl�dnieniem perspektywy na 
lata 2011 - 2014. 

��Program ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2015 - 
Projekt. 

��Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego. 
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Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na tre�� „ Programu Ochrony �rodowiska 
dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 2008 - 2012 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 
2013 - 2018” były nast�puj�ce ustawy: 

��Ustawa Prawo ochrony �rodowiska,  
��Ustawa o ochronie przyrody,  
��Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le�nych,  
��Ustawa o lasach,  
��Ustawa Prawo wodne, 
��Ustawa Prawo geologiczne i górnicze,  
��Ustawa  o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków, 
��Ustawa o odpadach, 
��Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 „Program Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja” uwzgl�dnia wymagania 
ustawy – Prawo ochrony �rodowiska zarówno w zakresie zawarto�ci jak i w zakresie metodyki jego 
konstruowania. 

„Program Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja” obejmuje nast�puj�ce 
rozdziały: 

1. Wprowadzenie. 
2. Diagnoz� i wyzwania polityki ekologicznej. 
3. Cel programu i jego zakres. 
4.   Ogóln� charakterystyk� terenu obj�tego opracowaniem. 
5.   Cele i działania o charakterze systemowym:  

a. Zarz�dzanie �rodowiskowe, 
b.    Odpowiedzialno�� za szkody w �rodowisku,  
c. Edukacj� ekologiczn� społecze�stwa,  
d.   Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

6.    Ochron� dziedzictwa przyrodniczego: 
a. Ochron� przyrody i krajobrazu,  
b. Ochron� i zrównowa�ony rozwój lasów,  
c. Ochron� powierzchni ziemi,  
d. Ochron� zasobów kopalin,  

e. Tereny poprzemysłowe. 
7. Zrównowa�one wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: 

a.   Materiałochłonno��, wodochłonno��, enerochłonno�� i odpadowo�� produkcji, 
b.   Kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzi�. 

8. �rodowisko i zdrowie. Popraw� jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego: 
a. Relacja “�rodowisko - zdrowie”, 
b.   Jako�� wód i gospodark� wodn�, 
c. Zanieczyszczenie powietrza, 
d. Gospodark� odpadami, 
e.   Oddziaływanie hałasu, 
f. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 
g. Powa�ne awarie przemysłowe.  

9. Ochron� klimatu. 
10. Ocen� realizacji polityki ekologicznej. 
11.  Nakłady na realizacj� polityki ekologicznej na lata 2008 - 2012 i perspektywy do 2018 r. 
12.  Wykaz materiałów. 

Metodyka sporz�dzania Programu Ochrony �rodowiska polegała na szerokiej konsultacji 
podczas tworzenia programu ze Starostwem Powiatowym w Kielcach i poszczególnymi gminami 
powiatu.  
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4. Ogólna charakterystyka terenu obj�ta opracowaniem 
  

Powiat kielecki poło�ony jest w centralnej cz��ci województwa �wi�tokrzyskiego na Wy�ynie 
Małopolskiej. Utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej jest powiatem ziemskim  
z siedzib� w mie�cie Kielce. Powierzchnia powiatu wynosi 2245 km2, co stanowi 19,2 % obszaru 
województwa �wi�tokrzyskiego.  

Według danych GUS, w powiecie kielckiem zamieszkuje 199 786 mieszka�ców, z czego 
99 304 m��czyzn i 100 482 kobiet (stan na dzie� 31 grudnia 2006 r.).  
W skład powiatu wchodzi 19 gmin, z których 4 s� jednocze�nie o�rodkami miejskimi:  

• gminy miejsko - wiejskie: Bodzentyn, Ch�ciny, Chmielnik, Daleszyce, 
• gminy wiejskie: Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, 

Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn, 
Zagna�sk. 

Granic� powiatu kieleckiego wraz z granicami gmin przedstawiono na rys. 1.  
 

 
 Rysunek 1. Granice powiatu kieleckiego wraz z granicami gmin  

 
Na obszarze Gór �wi�tokrzyskich zlokalizowanych jest w cało�ci lub cz��ciowo  

13 gmin powiatu kieleckiego tj. Bodzentyn, Ch�ciny, Bieliny, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, 
Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów i Sitkówka - Nowiny, a tak�e Zagna�sk. Z kolei 
4 gminy tj. Ch�ciny, Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn w cało�ci lub cz��ciowo zlokalizowane s� na 
Wzgórzach Łopusza�skich. Podobnie 4 gminy tj. Chmielnik, Daleszyce, Morawica i Pierzchnica  
w cało�ci lub cz��ci le�� na Pogórzu Szydłowieckim. 3 gminy tj. Bodzentyn, Mniów i Zagna�sk  
w cało�ci lub cz��ci usytowane s� na obszarze Płaskowy�u Suchedniowskiego, a fragment 1 gminy  
tj. Ch�ciny le�y w Dolinie Nidy.  
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Podstawow� funkcj� wi�kszo�ci gmin powiatu kieleckiego jest rolnictwo, jedynie gmina 
Sitkówka - Nowiny ma typowo przemysłowy charakter.  

 
Spo�ród 19 gmin powiatu kieleckiego, gmin� o najwi�kszej liczbie ludno�ci  jest Piekoszów,  

a gmin� o najmniejszej liczbie ludno�ci jest Pierzchnica. Pod k�tem obszarowym gmin� o najwi�kszej 
powierzchni s� Daleszyce, a gmin� o najmniejszej powierzchni jest Sitkówka - Nowiny. 

Wg danych GUS, powierzchni� poszczególnych gmin powiatu kieleckiego oraz liczb� ludno�ci 
przedstawiono w tab. 1.  

 
Tabela 1. Zestawienie powierzchni i liczby ludno�ci w gminach powiatu kieleckiego  

Lp. Nazwa gminy Powierzchnia 
[km2] 

Liczba mieszka�ców 

1. Bieliny 88 10 023 
2. Bodzentyn 160 11 761  
3. Ch�ciny 127 14 715 
4. Chmielnik 142 11 574 
5. Daleszyce 221 14 790 
6. Górno 83 13 051 
7. Łagów 113 7 243 
8. Łopuszno 177 9 048 
9. Masłów 86 9 659 

10. Miedziana Góra 71 10 095 
11. Mniów 95 9 289 
12. Morawica 140 13 455 
13. Nowa Słupia 86 11 045 
14. Piekoszów 103 15 382 
15. Pierzchnica 105 4 772 
16. Raków 191 5 861 
17. Sitkówka - Nowiny 46 7 024 
18. Strawczyn 86 9 833 
19. Zagna�sk 125 12 620 

 
Na terenie powiatu kieleckiego znajduj� si� całkowite lub cz��ciowe zlewnie rzek: Bobrza, 

Czarna Nida, Czarna Staszowska, Lubrzanka, Łagowica, Łososina, Psarka, Pokrzywianka, �wi�lina  
i Wschodnia. 
 
Wg danych GUS z 2005 r. na terenie powiatu usytuowanych było:  

• 143,4 km dróg krajowych, 
• 266,7 km dróg wojewódzkich, 
• 2 025,3 km dróg publicznych powiatowych,  
• 1 172,8 km dróg publicznych gminnych. 

 
Sie� dróg publicznych powiatowych wg danych GUS z 2005 r. kształtowała si� nast�puj�co: 

• o nawierzchni twardej - 1 019, 7 km, 
• o nawierzchni twardej ulepszonej - 897,6 km, 
• o nawierzchni gruntowej - 108,0 km. 

Powiat kielecki przecina 100 km linii kolejowych, głównie odcinki relacji Warszawa - Kraków, 
Kielce - Cz�stochowa i Kielce - Busko Zdrój.  

D��enia do obj�cia ochron� obszarów o znacz�cych walorach przyrodniczych, si�gaj�  
1971 r. Na terenie powiatu kieleckiego w 1986 r. ustanowiono Zespół Parków Krajobrazowych 
Ponidzia, a w 1988 Zespół Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich oraz Przedborski Park 
Krajobrazowy, natomiast w roku 1996 utworzono Ch�ci�sko - Kielecki Park Krajobrazowy.  
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5. Cele i działania o charakterze systemowym 
 

5.1. Zarz�dzanie �rodowiskowe 
 

5.1.1. Stan wyj�ciowy 
 

Systemy zarz�dzania �rodowiskowego (SZ�) zapewniaj� wł�czenie �rodowiska i jego ochrony 
do celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnie� do kompetencji jej zarz�du. 

Systemy te s� dobrowolnym zobowi�zaniem si� organizacji w postaci przedsi�biorstwa, 
placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do 
podejmowania działa� maj�cych na celu zmniejszanie oddziaływa� na �rodowisko, zwi�zanych  
z prowadzon� działalno�ci�. Posiadanie przez dan� firm� prawidłowo funkcjonuj�cego SZ� 
gwarantuje, i� firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony �rodowiska.  

W ostatnim pi�cioleciu nast�pił dynamiczny rozwój systemów zarz�dzania �rodowiskowego. 
Blisko 1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z norm� PN - EN ISO 
14001, około 230 organizacji zaanga�owanych jest w Polski Ruch Czystszej Produkcji, z kolei 
Program „Odpowiedzialno�� i Troska” zrzesza 38 przedstawicieli przedsi�biorstwa bran�y 
chemicznej. 

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia mo�liwo�ci rejestracji 
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwsz� krajow� organizacj� w tym systemie 
zarejestrowano we wrze�niu 2005 r. 

Na terenie powiatu kieleckiego, certyfikowany system zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie  
z norm� PN - EN ISO 14001 posiada Nordkalk Sp. z o. o. Zakład „Miedzianka”, 26 - 065 
Piekoszów w gminie Piekoszów.  

 
5.1.2. Cele długookresowe do 2018 r. 

 
Szczególny nacisk musi by� poło�ony na tworzeniu warunków sprzyjaj�cych wdra�aniu 

systemów zarz�dzania �rodowiskowego i kształtowaniu zachowa� konsumentów w zakresie 
�wiadomego wyboru wyrobów i usług wytwarzanych z poszanowaniem i trosk� o �rodowisko i jego 
jako��.  
 
Cel 

Upowszechnienie i wsparcie wdra�ania systemów zarz�dzania �rodowiskowego  
w gał�ziach przemysłu o znacz�cym oddziaływaniu na �rodowisko, w sektorze małych 

przedsi�biorstw i administracji publicznej 
 

5.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Osi�gni�cie celu b�dzie mo�liwe w przypadku podj�cia działa� ukierunkowanych na 
stymulowanie organizacji do wzi�cia udziału w programach szkoleniowo - informacyjnych  
w zakresie systemu EMAS.  
 
Kierunki działa� 

• Wprowadzanie systemów SZ�. 
• Zach�canie organizacji do wzi�cia udziału w programach szkoleniowo - informacyjnych 

dotycz�cych systemu EMAS. 
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5.2. Odpowiedzialno�� za szkody w �rodowisku 
 

5.2.1. Stan wyj�ciowy 
 

Ustawa Prawo ochrony �rodowiska rozró�nia dwa rodzaje odpowiedzialno�ci zwi�zanej  
z wyst�powaniem szkody w �rodowisku: 

• Odpowiedzialno�� administracyjn� zwi�zan� z egzekwowaniem administracyjnych 
obowi�zków ci���cych na podmiotach korzystaj�cych ze �rodowiska, 

• Odpowiedzialno�� cywilnoprawn� pozostaj�c� w gestii s�dów powszechnych.  
Chocia� polskie podej�cie do kwestii odpowiedzialno�ci sprawcy za szkody w �rodowisku jest 

szersze od wspólnotowego, to w najbli�szych latach polityk� w tym zakresie kształtowa� b�d� 
przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialno�ci za zapobieganie  
i napraw� szkód w �rodowisku.  

W latach 2004 - 2005 podj�to szereg działa� maj�cych zapewni� efektywne wdro�enie systemu 
odpowiedzialno�ci sprawcy za szkody w �rodowisku, zgodnego z systemem Wspólnotowym, podj�to 
prace nad projektem ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w �rodowisku.  

 
5.2.2. Cele długookresowe do 2018 r. 

 
Cel 

Odpowiedzialno�� finansow� za wyrz�dzone szkody w �rodowisku  
ponosi� b�d� sprawcy  

 
5.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 

 
Kierunki działa� 
• Stworzenie procedury zapewniaj�cej, �e koszty działa� naprawczych szkód w �rodowisku 

lub działa� prewencyjnych niedopuszczaj�cych do powstania takiej szkody ponosi� b�d� 
sprawcy szkody. 

• Stworzenie bazy danych o szkodach w �rodowisku, wprowadzenie procedury wymuszaj�cej 
na sprawcach szkody informowanie organu prowadz�cego t� baz� o zaistniałej sytuacji. 

• Prowadzenie szkole� na temat nowych procedur odpowiedzialno�ci sprawcy za szkody  
w �rodowisku dla pracowników instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, 
potencjalnych sprawców szkód w �rodowisku. 

• Stworzenie systemu kontroli wywi�zywania si� sprawcy z obowi�zków w zakresie naprawy 
szkód w �rodowisku lub zapobiegania powstaniu takiej szkody. 

 
5.3. Edukacja ekologiczna społecze�stwa 
 

5.3.1. Stan wyj�ciowy 
 

Kierunki edukacji ekologicznej wyznacza przyj�ta w 1997 r. Narodowa Strategia Edukacji 
Ekologicznej „Przez edukacj� do zrównowa�onego rozwoju”. Wskazuje ona na konieczno�� 
wł�czania tre�ci dotycz�cych ochrony �rodowiska do programów edukacji formalnej, a tak�e 
wspieranie edukacji nieformalnej. Podj�to równie� działania zmierzaj�ce do wdro�enia w krajowym 
systemie edukacji ekologicznej wytycznych „Strategii edukacji dla zrównowa�onego rozwoju” 
przyj�tej w 2005 r. przez kraje regionu EKG ONZ oraz ogłoszonego przez UNESCO Programu 
„Dekada Edukacji na temat Zrównowa�onego Rozwoju 2005 - 2014”, którego celem jest 
propagowanie dorobku Szczytu Ziemi na Rzecz Zrównowa�onego Rozwoju (Johannesburg 2002). 

Warunkiem koniecznym i niezb�dnym do realizacji celów Programu Ochrony �rodowiska dla 
powiatu kieleckiego jest aktywno�� społecze�stwa i jego uczestnictwo, w tym procesie. Aktywno�� ta 
oparta jest głównie na �wiadomo�ci mieszka�ców w zakresie ochrony �rodowiska, dlatego te� tak 
du�� rol� odgrywa proces edukowania społecze�stwa w zakresie ekologii. Warto podkre�li�, i� 
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znaczna cz��� problemów �rodowiskowych wynika wła�nie z niedostatecznej �wiadomo�ci 
ekologicznej mieszka�ców.  

W powiecie kieleckim edukacj� dla zrównowa�onego rozwoju, prowadzi si�  
w formalnym systemie kształcenia i poza nim. Do działa� podnosz�cych poziom proekologicznych 
zachowa� społecznych mieszka�ców nale��: 

• Podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
poprzez: 
� aktywny udział szkół w konkursach, akcjach, wycieczkach, rajdach i warsztatach 

ekologicznych organizowanych przez Zarz�d Okr�gowy i Szkolne Koła Ligi Ochrony 
przyrody, Polski Klub Ekologiczny - Okr�g �wi�tokrzyski, Zarz�d �wi�tokrzyskich  
i Nadnidzia�skich Parków Krajobrazowych, Kluby Młodych Ekologów, Zwi�zek Gmin 
Ekologicznych i Rolniczych „EKOROL”, Zwi�zek Gmin Gór �wi�tokrzyskich, O�rodek 
Edukacyjny �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzenie, Szkolne Koła Przyjaciół 
Przyrody i Urz�dy Gmin, Kluby 4-H, 

� organizacja imprez tj. akcje, konkursy wiedzy ekologicznej, spotkania i prelekcje, 
wycieczki i rajdy turystyczno - krajoznawcze. 

• Edukacja dorosłych poprzez: 
� zaanga�owanie mo�liwie jak najwi�kszej liczby mieszka�ców powiatu w procesy 

decyzyjne dzi�ki informowaniu społecze�stwa o przysługuj�cym mu prawie do 
�wiadomego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji maj�cych wpływ na stan 
�rodowiska, 

� egzekwowanie przepisów dotycz�cych porz�dku, odpadów, gospodarki wodno - 
�ciekowej czy ochrony przed hałasem, 

� akcje sprz�tania dzikich wysypisk i „Sprz�tania �wiata”, nasadzenia drzew itp., 
� dzieci w ramach ogłoszonych konkursów przez powiat i gminy zwi�zanych ze zbiórk� 

surowców wtórnych. 
• Działania Zarz�du �wi�tokrzyskich i Nadnidzia�skich Parków Krajobrazowych, który posiada 

własny Program Edukacji Ekologicznej, skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół �rednich poprzez: 
� prowadzenie prelekcji poł�czonych ze stosowaniem wizualnych �rodków dydaktycznych: 

filmów video, slajdów i foliogramów przyrodniczych oraz map pogl�dowych. Prelekcje 
obejmuj� zagadnienia ochrony �rodowiska przyrodniczego jak i problemy wynikaj�ce  
z ustanowienia obszarów szczególnie chronionych. Upowszechniaj� one walory 
przyrodnicze, kulturowe i historyczne Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich  
i Ponidzia, 

� praktyczne zapoznawanie uczniów z walorami Parków Krajobrazowych Gór 
�wi�tokrzyskich i Ponidzia poprzez �cie�ki dydaktyczne oznakowane tablicami 
informacyjnymi (opracowano i wydano w formie broszur przewodniki do �cie�ek 
dydaktycznych, a tak�e ulotk� o �cie�kach dydaktycznych przeznaczon� dla nauczycieli) 
oraz poprzez organizacj� wycieczek autokarowych i pieszych po terenach parków i ich 
otulin, 

� organizowanie form czynnego uczestnictwa w zdobywaniu wiedzy o ochronie �rodowiska 
przyrodniczego (konkursy, quizy ekologiczne i prelekcje dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów), a tak�e udział w sejmikach i sympozjach ekologicznych 
m.in. organizacja w cyklu rocznym konkursu pn. „Ekologia, my i region, w którym 
�yjemy” oraz organizacja akcji „Sprz�tanie �wiata”, 

� popularyzowanie wiedzy o obszarach chronionych przez organizowanie w szkołach, 
bibliotekach i muzeach wystaw i ekspozycji prezentuj�cych ich walory tj. wystawy stałe - 
„Krajobrazy Gór �wi�tokrzyskich i Ponidzia”, „Zespół Parków Krajobrazowych Gór 
�wi�tokrzyskich”, „Ekspozycja przyrodniczo - geologiczna” w Budynku „A” Urz�du 
Wojewódzkiego w Kielcach, Muzeum Przyrodnicze na �w. Krzy�u i Muzeum Regionalne 
w Pi�czowie, a tak�e wystawy ruchome - „Parki Krajobrazowe Gór �wi�tokrzyskich”, 
„Parki Krajobrazowe Ponidzia”, „Zwiedzamy Parki Krajobrazowe Gór �wi�tokrzyskich  
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i Ponidzia trasami �cie�ek dydaktycznych”. Ponadto wydawane s� foldery, plakaty, 
informatory o parkach, rezerwatach, faunie i �cie�kach dydaktycznych, które nieodpłatnie 
przekazywane s� do szkół, bibliotek z terenu Zespołu Parków Krajobrazowych Gór 
�wi�tokrzyskich i Parków Krajobrazowych Ponidzia, a tak�e osobom zainteresowanym.  

• Edukacja ekologiczna organizatorów turystyki i wypoczynku, jak i osób korzystaj�cych  
z usług organizatorów. 

• Edukacja ekologiczna organizacji społecznych. 
• Kształtowanie �wiadomo�ci ekologicznej poprzez rol� Ko�ciołów i Zwi�zków Wyznaniowych 
• Edukacja ekologiczna w miejscu pracy. 
• Edukacja ekologiczna w rodzinie.  
• Udział mediów tj. telewizji, radia i prasy, jako 	ródła informacji o problemach ochrony 

�rodowiska. 
Najwi�ksz� aktywno�� w zakresie edukacji ekologicznej na terenie powiatu kieleckiego 

wykazuj� szkoły: 
• Szkoły Podstawowe w Słopcu, Widełkach, Mójczy, Brzechowie, Sukowie i Cisowie - gmina 

Daleszyce,  
• Szkoły Podstawowe w Cedzynie, Radlinie, Skorzeszycach i Leszczynach oraz Szkoły 

Podstawowe i Gimnazja w B�czkowie i Górnie - gmina Górno, 
• Szkoły Podstawowe w Snochowicach i Grabownicy - gmina Łopuszno, 
• Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Morawicy i Bilczy - gmina Morawica, 
• Szkoły Podstawowe w Brynicy, Jaworzni, Łosienku, Łosieniu, Micigo	dzie, Piekoszowie, 

Rykoszynie, Szczukowskich Górkach i Zaj�czkowie - gmina Piekoszów. 
W „Strategii rozwoju powiatu kieleckiego” z dnia 28 lutego 2002 r., przyj�tej Uchwał�  

nr XXVII/1/2002 Rady Powiatu w Kielcach, w ramach celu II „Wszechstronny rozwój gospodarczy 
powiatu, małych i �rednich przedsi�biorstw, sfery usług, rolnictwa oraz jego otoczenia”, dla realizacji 
priorytetu C „Dostosowanie kierunków rozwoju rolnictwa w powiecie do zmian zachodz�cych  
w rolnictwie europejskim”, okre�lono zadanie II.C.6. „Edukacja ekologiczna (wykorzystuj�c 
wzorcowe gospodarstwa rolne, ekologiczne, agroturystyczne i ekoturystyczne)” i zwi�zane z nim 
działania: 

• kampanie edukacyjne i informacyjne, 
• działalno�� promocyjna, 
• wspieranie inicjatyw edukacyjnych, 
• wspieranie finansowe czasopism edukacyjnych, 
• podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, 
• zwi�kszenie zainteresowania mieszka�ców wsi przemian� ich gospodarstw w gospodarstwa 

ekologiczne, 
• kursy, szkolenia, wyjazdy studyjne do wzorcowych gospodarstw, 
• pomoc przy zakupie ekologicznych �rodków produkcji (nawozy, �rodki ochrony ro�lin, 

materiał sienny i sadzeniowy). 
Działania te realizowane s� przez: 

• Wojewódzki O�rodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – prowadzenie seminariów, 
kursów i szkole� dla rolników, pracowników Urz�dów Gmin oraz ogólnodost�pnych  
z zakresu rolnictwa ekologicznego, produkcji ro�lin energetycznych i przydomowych 
oczyszczalni �cieków; „Dzie� Otwartych Drzwi” WODR – z wystaw� dorobku gospodarstw 
ekologicznych i wydawnictw WODR.  

• Zwi�zek Gmin Ekologicznych i Rolniczych „EKOROL” – wydawanie materiałów 
szkoleniowych oraz prowadzenie szkole� z zakresu rolnictwa ekologicznego, agroturystyki  
i ogrodnictwa ekologicznego, skierowanych do rolników oraz absolwentów szkół rolniczych. 

• Zespół Szkół Rolniczych, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Gospodarstwo 
Pomocnicze w Podzamczu – Ch�ci�skim. 

• Powiatowy Zakład Usług Starostwa Powiatowego przy realizacji programu operacyjnego 
zwi�zanego z promocj� biopaliw. Powstało Centrum Promocji Paliw Odnawialnych dla 
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potrzeb, którego zagospodarowywane s� tereny w Podzamczu Ch�ci�skim, b�d�ce w maj�tku 
Starostwa Powiatowego. Na powierzchni 3 ha zało�ono matecznik wierzby energetycznej - 
akcja rozpocz�ła si� w 2001 r. Docelowo na terenach u�ytków i nieu�ytków maj�tku 
powiatowego, zlokalizowanych wzdłu� rzeki Nidy w gminie Ch�ciny, wierzb� obsadzony 
b�dzie obszar około 30 ha. Zagospodarowywany jest równie� budynek, w którym powstanie 
m.in. sala wystawowa, gdzie prezentowane b�d� urz�dzenia do produkcji i przetwórstwa 
biomasy oraz schematy instalacji grzewczych dla potrzeb gospodarstw indywidualnych  
i zakładów komunalnych. Propagowanie produkcji i wykorzystania biomasy dla potrzeb 
energetycznych prowadzone jest poprzez szkolenia, pokazy i promocje. Prowadz�c 
działalno�� w zakresie edukacji ekologicznej powiatowe Centrum Promocji Paliw 
Odnawialny �ci�le współpracuje ze �wi�tokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii w Kielcach. 

 
Edukacja ekologiczna w latach 2004 - 2007 
Edycja I - 2004/2005 

W dniu 10 listopada 2004 r. przyj�to uchwał� Zarz�du Powiatu w Kielcach Program edukacji 
ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”. W ramach tego Programu w roku 
szkolnym 2004/2005, przeprowadzono i rozstrzygni�to 4 konkursy ekologiczne, zorganizowano sesj� 
popularno - naukow� dla młodzie�y szkół �rednich, a w ramach jednego z projektów wydrukowano 
kalendarz ekologiczny na rok 2005, który promował selektywn� zbiórk� odpadów. Ł�cznie  
w programie edukacyjnym uczestniczyło około 60 000 mieszka�ców powiatu kieleckiego.  

Do najmłodszych tj. przedszkolaków w wieku lat 5 - 6 i dzieci klas I - III korzystaj�cych  
z bibliotek szkolnych, adresowany był konkurs rysunkowy „Co robimy z odpadami”, który cieszył si� 
bardzo du�ym zainteresowaniem (ilo�� prac rysunkowych wyniosła około  350 szt.). W ramach tego 
konkursu dzieci zapoznały si� z korzy�ciami płyn�cymi z selektywnej zbiórki odpadów. 

Z kolei uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w konkursie „Zbieramy 
surowce wtórne - makulatura, puszki aluminiowe, zu�yte baterie (paluszki, płaskie), butelki 
plastikowe typ PET”. Konkurs ten cieszył si� najwi�kszym zainteresowaniem, gdy� liczba czynnie 
uczestnicz�cych uczniów wyniosła 4 675. W szkołach odbyły si� prelekcje, pogadanki, lekcje 
tematyczne i apele, które przybli�yły tematyk� selektywnej zbiórki odpadów. W ramach konkursu 
wydrukowano 7 500 szt. zeszytów, które rozdano uczestnikom i 300 egz. kalendarzy ekologicznych 
na rok 2005, które przekazano do placówek o�wiatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół �rednich, bibliotek gminnych oraz gmin z terenu powiatu.  

Uczniowie klas IV - VI i klas gimnazjalnych byli adresatami konkursu „Zosta� tropicielem 
dzikich wysypisk”. W ramach tego konkursu nadesłanych zostało 24 prace. Uczestnicy projektu 
penetrowali teren swoich gmin i ujawniali oraz dokumentowali miejsca wyst�powania „dzikich 
wysypisk”.  

W konkursie dla samorz�dów gminnych pn. „Program edukacji ekologicznej mieszka�ców 
gminy … promuj�cy wła�ciwe post�powanie z odpadami ” wzi�ło udział tylko 6 gmin. Nadesłane 
prace wskazywały działania jakie s� podejmowane w�ród mieszka�ców w zakresie wła�ciwego 
post�powania z odpadami, w tym selektywnej zbiórki.  

Ponadto zorganizowano sesj� popularno - naukow� pn. „Czysto�� �rodowiska, w którym �yjemy 
- gwarantem naszego zdrowia”, na któr� zaproszono młodzie� szkół �rednich i ich opiekunów. 
Tematyka sesji dotyczyła skutków zanieczyszcze� �rodowiska odpadami, w tym tak�e azbestem, 
kompetencji organów ochrony �rodowiska w zakresie podejmowania działa� na rzecz prawidłowego 
post�powania z odpadami i zasad racjonalnej gospodarki odpadami. 

W ramach zadania organizowanie spotka� z uczniami szkół w zakresie odpowiedzialnego 
korzystania z urz�dze� u�ytku publicznego i przestrzegania prawa miejscowego, nauczyciele na 
lekcjach po�wi�conych tematyce ochrony �rodowiska, zapoznawali uczniów z problematyk� ochrony 
�rodowiska w zakresie gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki czy te� wzajemnych powi�za� 
pomi�dzy walorami przyrodniczymi, a umiej�tno�ciami korzystania z nich. 

W ramach zadania promowanie tych (firm, gospodarstw rolnych itp.), którzy dbaj�  
o ochron� �rodowiska, a karanie tych, którzy je zanieczyszczaj�, Starostwo Powiatowe zorganizowało 
powiatowy etap konkursu pn. „Pi�kna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna �rodowisku”. W 2005 r. do 
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konkursu zgłosiło si� po jednej zagrodzie z 10 gmin na terenie powiatu, a Starosta ufundował nagrod� 
rzeczow� za I miejsce i 7 wyró�nie�.  

Akcja oczyszczania powiatu z udziałem wszystkich mieszka�ców powiatu (wł�czenie si� do 
akcji „Sprz�tanie �wiata”) realizowana jest przez wszystkie 19 gmin powiatu kieleckiego. W ramach 
programów edukacji ekologicznej dla mieszka�ców, gminy propaguj� zasady selektywnej zbiórki 
odpadów (broszury, prasa lokalna, konkursy, spotkania), jak równie� pomagaj� w organizowaniu 
akcji słu��cych poprawie stanu �rodowiska. Jako stały program imprez nale�y wymieni� akcj� 
„Sprz�tanie �wiata - Polska 2005”.  
 
Edycja II - 2005/2006 

W ramach kontynuacji Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla 
siebie” w roku szkolnym 2005/2006, przeprowadzono cztery konkursy i jedn� sesj� popularno - 
naukow�. Programem edukacyjnym obj�to około 8 000 mieszka�ców powiatu.  

Do najmłodszych tj. przedszkolaków w wieku lat 5 - 6 i dzieci klas I - III, adresowany był 
konkurs rysunkowy pn. „Co mo�emy zrobi�, aby ograniczy� ilo�� odpadów w przedszkolu/szkole”. 
Konkurs ten cieszył si� du�ym zainteresowaniem, o czym �wiadczyła ilo�� nadesłanych prac 
rysunkowych w formie plakatu tj. 81 prac plastycznych. W ramach tego konkursu opiekunowie  
i nauczyciele omówili rodzaje opakowa�, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodliwo�� 
niektórych opakowa� dla �rodowisk oraz wyst�powanie tzw. „dzikich wysypisk”.  

2030 uczniów szkół podstawowych uczestniczyło w konkursie „Zbieramy surowce wtórne - 
makulatura, puszki aluminiowe, butelki plastikowe typu PET - pochodzenia komunalnego”. 
Uczniowie zapoznali si� z problemami gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazywali na 
popełniane bł�dy, skutki niewiedzy i niefrasobliwo�ci podczas niewła�ciwego unieszkodliwiania 
odpadów, omawiali rodzaje opakowa�, zwracali uwag� na opakowania przyjazne �rodowisku, które 
mog� by� wielokrotnie wykorzystywane, na potrzeb� segregacji i zmniejszenie obj�to�ci odpadów. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zeszyty (7 500 szt.) z kolorowym nadrukiem promuj�cym 
selektywn� zbiórk� odpadów, a najlepsi nagrody. Ł�czna ilo�� zebranych odpadów wyniosła  
38 645,5 kg. 

Uczniowie szkół gimnazjalnych byli adresatami konkursu pn. „Jak zach�ci� mieszka�ców gminy 
do selektywnej zbiórki odpadów w celu poddania ich recyklingowi”. Młodzie� została zapoznana  
z technologiami unieszkodliwiania odpadów, wskazywała na potrzeb� segregacji odpadów w miejscu 
ich wytwarzania (gospodarstwa indywidualne) i omawiała problemy z tym zwi�zane  
np. niedostateczna ilo�� pojemników na odpady.  

Młodzie� szkół ponadgimnazjalnych zaproszona została na sesj� popularno - naukow�  
pn. „Rozwój gospodarki a ekologia”. 224 uczniów wraz z opiekunami wysłuchało czterech referatów 
na temat: „Wpływ przemysłu na stan �rodowiska w powiecie kieleckim”, „Cementowania wczoraj 
 i dzi�”, „Rola pracodawcy w kształtowaniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy” i „Rodzaje 
osadów powstaj�cych na oczyszczalni �cieków w Sitkówce, sposób ich przetwarzania  
i wykorzystania”.  

Konkurs dla samorz�dów gminnych pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych 
azbest na terenie gminy …”, miał na celu zwrócenie uwagi pracowników administracji gminnej na 
konieczno�� prowadzenia edukacji ekologicznej w�ród mieszka�ców gmin w zakresie zagro�e� jakie 
niesie za sob� azbest i wyroby zawieraj�ce azbest, przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów 
zawieraj�cych azbest, zapoznania mieszka�ców gminy z procedurami usuwania, zabezpieczania, 
wywo�enia i składowania azbestu.  

Na szkolenie o podobnej tematyce zaproszono sołtysów z terenu powiatu kieleckiego, którzy 
zdobyli wiedz� o szkodliwo�ci azbestu dla zdrowia ludzkiego, sposobu post�powania z wyrobami 
azbestowymi, stanu prawnego i mo�liwo�ci pozyskiwania �rodków finansowych na realizacj� zada� 
zwi�zanych z usuwaniem azbestu.  

Ponadto Starostwo było równie� współorganizatorem wojewódzkiego konkursu rysunkowego 
pn. „�rodowisko a odpady”, który cieszył si� bardzo du�ym zainteresowaniem - 415 prac 
rysunkowych. Konkurs ten był adresowany do dzieci i młodzie�y z powiatu kieleckiego, a celem jego 
było podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej, rozpowszechnienie akcji d���cych do poprawy stanu 
�rodowiska naturalnego i rozwijanie zainteresowa� problematyk� ochrony �rodowiska. 
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Starostwo aktywnie wł�czyło si� tak�e w ogólno�wiatow� akcj� „Sprz�tanie �wiata - Polska 
2006”. Wzdłu� drogi powiatowej na trasie Suków - Borków w gminie Daleszyce, pracownicy 
Starostwa, zebrali około 1 Mg odpadów. 

Starostwo Powiatowe zorganizowało tak�e powiatowy etap konkursu pn. „Pi�kna  
i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna �rodowisku”. W 2006 r. do konkursu zgłoszono po jednej 
zagrodzie z 8 gmin powiatu, a Starosta ufundował nagrod� rzeczow� za I miejsce i 5 wyró�nie�. 
 
Edycja III - 2006/2007 

W ramach kontynuacji Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla 
siebie” w roku szkolnym 2006/2007, przeprowadzono cztery konkursy, zorganizowano wycieczk�  
i wydrukowano plakaty. 

Do najmłodszych tj. przedszkolaków w wieku lat 5 - 6 i dzieci klas I - III, adresowany był 
konkurs rysunkowy pt. „Co zyskujemy, gdy odpady segregujemy”. Celem projektu było zwrócenie 
uwagi na: przyczyny narastaj�cej lawiny �mieci, mo�liwo�ci powtórnego wykorzystania odpadów, 
„ekologiczny” i „ekonomiczny” aspekt segregacji odpadów, problem usuwania odpadów  
w najbli�szym otoczeniu: przedszkole, szkoła, zapoznanie ze szkodliwym wpływem odpadów na 
�rodowisko naturalne, kształtowanie przekonania, �e najlepszymi metodami rozwi�zywania problemu 
odpadów s� zmniejszenie ilo�ci odpadów powstaj�cych w gospodarstwach domowych oraz 
segregacja odpadów, recykling i kompostowanie. 

Dla uczniów szkół podstawowych adresowany był konkurs pt. „My zmieszanych odpadów nie 
wyrzucamy - segreguj razem z nami: butelki typu PET, butelki ze szkła bezbarwnego i kolorowego 
oraz papier - pochodzenia komunalnego”. Konkurs miał na celu: wytworzenie nawyku ładu  
i porz�dku, u�wiadomienie mo�liwo�ci osobistego wł�czenia si� do stara� o zmniejszenie ilo�ci 
odpadów oraz ich wła�ciwego zagospodarowania, utrwalenie zdobytych wiadomo�ci poprzez 
systematyczne, praktyczne działanie zwi�zane z selektywn� zbiórk� odpadów, zwrócenie uwagi na 
konieczno�� oszcz�dnego korzystania z materiałów, segregowania odpadów i rozs�dnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi, kształtowanie przekonania, �e dotychczasowe metody 
pozbywania si� odpadów s� nieefektywne, a w dłu�szym okresie czasu wr�cz niebezpieczne dla 
�rodowiska i mieszka�ców, doprowadzenie do zmiany postaw mieszka�ców, aby poprzez 
zaanga�owanie szkoły i uczniów przywi�zywali wi�ksz� wag� do selektywnej zbiórki odpadów. 

Uczniowie szkół gimnazjalnych i z klas V - VI szkół podstawowych byli adresatami konkursu 
pt. „Gospodarka odpadami w mojej miejscowo�ci/gminie”. Młodzie� została u�wiadomiona  
o zagro�eniach zwi�zanych z odpadami powstaj�cymi w gospodarstwach domowych, a tak�e 
konieczno�ci własnego udziału w poprawie estetyki swojej miejscowo�ci/gminy. 

W ramach III edycji programu dla uczniów szkół �rednich wraz z opiekunami (ok. 175 osób) 
zorganizowano wycieczk� do zakładów papierniczych nale��cych do DS Smith Polska S. A.. 
Pozwoliło to przybli�y� zagadnienia zwi�zane z recyklingiem papieru oraz utrwali� wiadomo�ci  
w tym zakresie. 

Wydrukowano plakaty promuj�ce selektywn� zbiórk� odpadów, które przekazano wszystkim 
uczestnikom Programu edukacji ekologicznej tj. do placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół �rednich, a tak�e za po�rednictwem gmin do: �wietlic, klubów, ZOZ–ów, kół 
gospody� wiejskich, itp. 

Konkurs dla samorz�dów gminnych pn. „Program z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowany 
na terenie gminy w latach 2003 - 2006”, miał na celu zwrócenie uwagi pracowników administracji 
gminnej na fakt, �e edukacja ekologiczna jest procesem ci�głym, wymagaj�cym nieustaj�cego 
zaanga�owania. Pozwoliło to równie� na zapoznanie samorz�du powiatu kieleckiego z programami, 
konkursami z zakresu edukacji ekologicznej, zrealizowanymi przez administracje samorz�dowe 
szczebla gminnego w latach 2003 - 2006. 

 
Edukacja ekologiczna w poszczególnych gminach powiatu 
Na podstawie ankietyzacji gmin powiatu uzyskano nast�puj�ce informacje: 

• gmina Bieliny - corocznie w gminie prowadzone s� akcje sprz�tanie �wiata „Dzie� Ziemi 
(kwiecie�) i „Akcja Sprz�tanie �wiata” (wrzesie�), których celem jest podnoszenie 
�wiadomo�ci ekologicznej młodzie�y szkolnej poprzez popraw� stanu �rodowiska. Obecnie 
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trwa opracowanie �cie�ek edukacji ekologicznej „�wi�tokrzyskie szlaki lilii i paproci”  
w otulinie �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego, 

• gmina Bodzentyn - na terenie siedziby �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego istnieje  
1 �cie�ka przyrodniczo - dydaktyczna, 

• gmina Ch�ciny - w ostatnich latach w gminie realizowane były nast�puj�ce programy 
edukacyjne: 
� konkurs ekologiczny pn. „Zdrowo jesz - zdrowo �yjesz - Ratuj przyrod� bo zginiesz razem 

z ni�” - jego celem było upowszechnianie wiedzy w�ród dzieci i młodzie�y szkolnej 
dotycz�cej zasad ekorozwoju na poziomie lokalnym i aktywizacja dzieci do działa� 
proekologicznych, 

� „Propagowanie działa� proekologicznych w�ród mieszka�ców gminy Ch�ciny” - 
podstawowym celem tego programu było informowanie społecze�stwa  
o mo�liwo�ciach zbiórki odpadów niebezpiecznych i zach�canie do idei tej zbiórki,  
a tak�e zlikwidowanie dzikich wysypisk �mieci, 

� „Akcja Sprz�tanie �wiata w�ród mieszka�ców gminy Ch�ciny ” - akcja prowadzona jest 
corocznie. Celem jej jest podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej młodzie�y szkolnej 
poprzez popraw� stanu �rodowiska naturalnego oraz rozwijanie zainteresowa� 
problematyk� �rodowiskow�,  

� „Akcja Czysta Gmina” - akcja przeprowadzana jest corocznie. W jej ramach prowadzona 
jest kontrola z zakresu przestrzegania przez wła�cicieli nieruchomo�ci obowi�zków 
wynikaj�cych z przepisów zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci i porz�dku, 

� „Konferencja ekologiczna 21 listopada 2005 r. - Ochrona wód podziemnych GZWP i wód 
powierzchniowych w obr�bie Ch�ci�sko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego” - 
dotyczyła ona polityki rolnej, ochrony �rodowiska i gospodarki odpadami w gminie.  
W ramach konferencji odbył si� konkurs plastyczny pod hasłem „Gmina Ch�ciny 
przyjazn� dla �rodowiska”.  
Na terenie gminy Ch�ciny działa O�rodek Pomocy Dzikim Zwierz�tom Ptasi Azyl, 
Ostrów 10, 

• gmina Chmielnik - w ci�gu ostatniego roku Urz�d Miasta i Gminy w Chmielniku realizował 
program edukacyjny pod hasłem „Czyste powietrze, du�o zieleni to wizytówka Chmielnickiej 
ziemi”. W ramach tego programu zrealizowano nast�puj�ce konkursy i imprezy: 
� konkurs ekologiczny zbiórka surowców wtórnych,  
� konkurs wiedzy o zasadach gospodarowania odpadami,  
� mi�dzyszkolny konkurs apeli szkolnych pn. „Nasza Ziemia zielona i czysta”,  
� mi�dzyszkolny konkurs „Sprawozdanie ze spotkania z zaproszonym go�ciem - segregacja 

odpadów”,   
� mi�dzyszkolny konkurs gazetek �ciennych „Segreguj�c odpady chronisz przyrod�”,  
� akcja „Na ratunek kasztanowcom”,  
� wystawa fotograficzna „Ziemia Chmielnicka w obiektywie ”,  
� impreza „�wi�to polskiej niezapominajki”,  
� gry i zabawy „Ekoludki”, akcja „Sprz�tanie �wiata - Polska”  
� impreza Gminny Plener Malarski.  

W 2006 r. wytyczono jedn� �cie�k� przyrodniczo - dydaktyczn� w miejscowo�ci Lubania - 
Zrecze Małe. Na terenie gminy działa Liga Ochrony Przyrody (w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych) oraz Koło Ekologiczne (przy publicznym Gimnazjum im. Gen. K. 
Ta�skiego w Chmielniku), a tak�e Klub Ekologiczny „Gaja �wi�tokrzyska”. Do chwili 
obecnej nie zostały zrealizowane zało�enia Programu Ochrony �rodowiska gminy Chmielnik 
dotycz�ce utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej z powodu braku �rodków 
finansowych w bud�ecie gminy,  

• gmina Daleszyce - obecnie prowadzone s� lekcje dydaktyczne w szkołach podstawowych  
i pogadanki informacyjne na zebraniach wiejskich. Na terenie gminy działaj� trzy organizacje 
ekologiczne: Koło Młodych Ekologów przy Szkole Podstawowej w Słopcu, Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „�eremie” i Zwi�zek Stowarzysze� „Białe Ługi”, 
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• gmina Górno - brak danych,  
• gmina Łagów - na terenie gminy organizowane s� konkursy ekologiczne dotycz�ce 

selektywnej zbiórki odpadów,  
• gmina Łopuszno - na terenie gminy organizowane s� konkursy ekologiczne  

w szkołach. Istniej �cie�ka dydaktyczna w miejscowo�ci Łagów, 
• gmina Masłów - do działa� proekologicznych zorganizowanych na terenie gminy nale�� 

działania o nast�puj�cych hasłach przewodnich:  
� „Nasza ziemia Nasze jutro” - w ramach tego programu prowadzona była pogadanka na 

temat segregacji surowców wtórnych, konkurs recytatorski, wycieczki i publikowana 
gazetka gminna. Organizatorami tych działa� były Gminny O�rodek Kultury  
w Mysłowicach, Biblioteka Gminna i szkoły z terenu gminy, 

� „Nasza ziemia Nasze jutro” - w ramach tego programu przeprowadzono konkursy  
i akcj� sprz�tania. Organizatorami były Gminny O�rodek Kultury oraz Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Masłowie, 

� Lokalizacja i likwidacja dzikich wysypisk �mieci - akcja „Sprz�tanie �wiata”, których 
organizatorami były Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym  
i Wojskowe Koło Łowieckie, 

� „Ziemia nasz dom” - konkurs planistyczny, którego organizatorem była Szkoła 
Podstawowa w Masłowie Drugim, 

� „Sprz�tanie �wiata” i „Wiosennie mi ekologicznie” - zorganizowane zostały: konkurs 
najpi�kniejszy plakat o tematyce ekologicznej gminy i mi�dzyszkolny turniej 
ekologiczny. Organizatorami działa� były Szkoła Podstawowa w M�chocicach 
Scholasaterii i Urz�d Gminy w Masłowie, 

� „�wiat potrzebuje nas” - konkurs plastyczny, którego organizatorem był Zespół Szkół  
w M�chocicach Kapitulnych, 

� „Ekologia i ja” - konkurs z wiedzy ekologicznej, którego organizatorem był Zespół Szkół 
w M�chocicach Kapitulnych, 

� „I ty mo�esz zostawi� po sobie �lad” - akcja z udziałem le�nika, której organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej. 

Na terenie gminy istnieje 23 km �cie�ek przyrodniczo - dydaktycznych tj. trasa szlaku 
rowerowego o charakterze spacerowo - rekreacyjnym o długo�ci 11 km i trasa szlaku 
rowerowego o charakterze górskim 12 km, z odcinkami do jazdy spacerowej, 

• gmina Miedziana Góra - na terenie gminy organizowane były konkursy dla mieszka�ców 
gminy i dla uczniów. Istniej �cie�ka dydaktyczna „Miedziana Góra - Tumlin”, 

• gmina Mniów - na terenie gminy prowadzona jest akcja „Sprz�tanie �wiata”, 
• gmina Morawica - od wrze�nia 2005 r. do czerwca 2006 r. prowadzono edukacj� ekologiczn� 

pod hasłem „Czyste podwórko - Czysta szkoła - Czysta gmina” w ramach, której 
przeprowadzono 4 konkursy: „Stra�acy segreguj� �mieci”, „Wiemy wszystko o odpadach”, 
„Ekologia w mojej szkole” i „Na ratunek Ziemi”. Od maja do czerwca 2006 r. zrealizowane 
zostało zadanie pn. „Zielone Dzieciaki - Festiwal Recyklingu w Morawicy ”. Zadanie to 
polegało na przeprowadzeniu festiwalu na muszli koncertowej w Morawicy. We wrze�niu 
2006 r. rozpocz�to realizacj� programu „Ziemi� mamy tylko jedn�” w ramach, którego 
przeprowadzono konkursy: „Wszystkie dzieci segreguj� �mieci”, „Moja szkoła przyjacielem 
Ziemi”, „Ekolog to ja”, „Festiwal piosenki ekologicznej” oraz „Edukacja ekologiczna  
w szkole”. Ponadto w 2006 r. realizowany był projekt pn. „Kampania na rzecz trwałej 
likwidacji dzikich wysypisk �mieci na terenie gminy Morawica”, którego celem było d��enie 
do trwałej likwidacji dzikich wysypisk odpadów i zapobieganie ich powstawaniu.  
W ramach tego projektu przeprowadzono dwa konkursy: „Lokalizacja dzikich wysypisk 
�mieci” oraz „Likwidacja dzikich wysypisk �mieci”. Ponadto w lokalnej prasie „Wiadomo�ci 
Morawickie” umieszczane s� artykuły o tematyce ekologicznej. Dodatkowo w ka�dym roku 
w kwietniu organizowane s� akcje „Sprz�tanie �wiata” i „Dni Ziemi”, konkursy ekologiczne 
w szkołach i warsztaty ekologiczne dla szkół podstawowych i gimnazjów. Na terenie gminy 
istnieje �cie�ka przyrodniczo - dydaktyczna przy Le�niczówce Bilcza, 
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• gmina Nowa Słupia - w gminie prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci  
i młodzie�y szkolnej poprzez zaj�cia w przedszkolu np. wystawy prac o tematyce 
ekologicznej, uczestnictwo uczniów w olimpiadach konkursowych i programach 
ekologicznych, wycieczki krajoznawcze czy organizacj� akcji „Sprz�tanie �wiata”  
i „Dzie� Ziemi”. Na terenie gminy usytuowane s� kilkukilometrowe trasy piesze  
o walorach turystyczno - krajobrazowo - przyrodniczych tj. trasa 1: Nowa Słupia - Góra 
Chełmowa 3,5 km - Nowa Słupia 7,0 km, trasa 2: Nowa Słupia - Stara Słupia szkoła 3,0 km - 
Stara Słupia zakład 3,5 km - Grzegorzowie 5,5 km - Grzegorzowie Dwór 6,5 km - Zagaje 
Grzegorzewickie 7,5 km - Kamieniołom w Skałach 8,5 km - Włochy 10,5 km - Pokrzywianka 
Dolna 12,0 km - Cz�stków 13,5 km - Rudki 15,5 km - Nowa Słupia 19 km, trasa 3: Nowa 
�łupia - Góra Chełmowa 3,5 km - Pokrzywianka Górna 4,5 km - Cz�sktów 5,5 km - Rudki 
6,5 km - Serwis 7,5 km - Baszowie 10,0 km - Hucisko 11,0 km - Nowa Słupia 14,5 km, trasa 
4: Nowa Słupia - Trzcianka 4 km - Bartoszowiny 6,5 km - Huta Szklana 9,5 km - �wi�ty 
Krzy� 12,0 km - Nowa Słupia 16,0 km,  trasa 5: Nowa Słupia - Stara Słupia 1,5 km - 
Jeleniów 3,5 km - Skoszyn 5,5 km - Góra Szczytnik 9,5 km - Góra Jeleniewska 14,0 km - 
Paprocice 17, 0 km - Kobyla Góra 19,0 km - Wólka Milanowska 21,0 km - Nowa Słupia  
23,0 km, trasa 6: Nowa Słupia - �wi�ty Krzy� 4,0 km - Trzcinka 6,5 km - Kobyla Góra  
7,5 km - Wólka Milanowska 9,5 km - Nowa Słupia 11,5 km. Organizacj� ekologiczn� 
działaj�c� na terenie gminy jest Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Paprocice, 

• gmina Piekoszów - w gminie organizowane s� liczne konkursy i projekty ekologiczne 
skierowane do dzieci i młodzie�y oraz dorosłych np. Program Edukacji Ekologicznej 
dotycz�cy selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów. Na terenie 
gminy istnieje �cie�ka geologiczna dydaktyczna o przebiegu: Góra Karczówka - Góra 
Brusznia - Białogon - Jaworznia - Szewce - Jaskinia „Raj” - Zygmuntówka - Góra Zelejowa - 
Jaskinia Piekło - Góra �akowa - Gał�zice - Góra Miedzianka - Rezerwat Miechowy - Góra 
Czubatka - Bolmin - Góra Rzepka - Góra Zamkowa - Ch�ciny,  

• gmina Pierzchnica - na terenie gminy od 2004 r. realizowany jest program edukacyjny  
pn. „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie gminy Pierzchnica”, 

• gmina Raków - na terenie gminy, co roku organizowana jest akcja pn. „Rodzinne sprz�tanie 
gminy”, w której uczestnicz� uczniowie wszystkich szkół, nauczyciele, gmina i mieszka�cy. 
Ponadto gmina uczestniczy w przygotowaniu programu informacyjno - edukacyjnego  
w ramach działa� podejmowanych przez ekologiczny Zwi�zek Gospodarki Odpadami  
z siedzib� w Rz�dowie,  

• gmina Sitkówka - Nowiny - na terenie gminy działa organizacja ekologiczna - Klub 4H. Do 
istniej�cych �cie�ek przyrodniczo - dydaktycznych nale�y zaliczy�: �cie�k� ekologiczno - 
dydaktyczn� Klubu 4H w miejscowo�ci Zgórsko - Zagrody, przebiegaj�c� wzdłu� rzeki 
Bobrzy poprzez teren nieczynnej kopalni kamienia w Zgórsku oraz u�ytek ekologiczny Góra 
Berberysówka, 

• gmina Strawczyn - gmina prowadzi edukacj� ekologiczn� we wszystkich szkołach na swoim 
terenie i edukacj� dla rolników, s� to szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego. Od 1996 r. 
prowadzone s� tak�e konkursy ogólnogminne, które prowadz� do podnoszenia si� estetyki  
i czysto�ci poszczególnych posesji. Na terenie gminy usytuowana jest �cie�ka dydaktyczna na 
trasie Obl�gorek - Park przy Muzeum H. Sienkiewicza, Obl�gór - Góra Sieniawska, Hucisko 
- Perzowa Góra, Ku	niecka Góra, 

• gmina Zagna�sk - gmina prowadzi działania edukacyjne dzieci i młodzie�y szkolnej. Na jej 
terenie działa organizacja ekologiczna o nazwie „Bartkowe Bractwo”, która skupia przyjaciół 
„D�ba Bartka” przy współpracy z kołem ekologów z Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie. W gminie usytuowane s� 3 �cie�ki przyrodniczo - 
dydaktyczne tj. �ci�gna biegn�ca przez kamieniołom „Zachełmie”, W�sosz� do Zaga�ska, 
Miedziana Góra, która biegnie przez Wzgórze Ciosowa, Grodow� Gór� do Tumlin  
i Zagna�sk od ul. Turystycznej do d�bu Bartek , wsi Bartków i do wsi Janaszów.  
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5.3.2. Cele długookresowe do 2018 r. 
 

Celem Polityki ekologicznej pa�stwa jest stałe podnoszenie poziomu �wiadomo�ci ekologicznej 
społecze�stwa jako elementu wzmacniaj�cego poziom akceptacji działa� proekologicznych 
podejmowanych przez instytucje publiczne.  

Edukacja ekologiczna ma na celu zapewnienie rozwoju społecze�stwa realizuj�cego zasady 
zrównowa�onego rozwoju i posiadaj�cego umiej�tno�� oceny stanu bezpiecze�stwa ekologicznego.  
Z kolei prawo do uzyskiwania informacji o �rodowisku jest jednym z najwa�niejszych instrumentów 
ochrony �rodowiska i elementem, dzi�ki któremu społecze�stwo ma mo�liwo�� wpływania na procesy 
podejmowania decyzji, których skutki maj� znaczenie dla �rodowiska.  
 
Cel 

Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszka�ców powiatu kieleckiego, 
zagwarantowanie szerokiego dost�pu do informacji o �rodowisku i jego ochronie 

 
Cel ten jest zgodny z podstawowymi celami sformułowanymi w Narodowej Strategii Edukacji 

Ekologicznej, a tak�e w Polityce Ekologicznej Pa�stwa na lata 2007 - 2010 z uwzgl�dnieniem 
perspektywy na lata 2011 - 2014. Istotne jest to, aby został on osi�gni�ty zarówno w�ród pokolenia 
dzieci i młodzie�y jak i w�ród dorosłych. 
 

5.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Realizacja powy�szego celu wymaga podj�cia nowych lub kontynuacji prowadzonych ju� 
przedsi�wzi��, które mo�na uj�� w nast�puj�cych kierunkach działa�: 
 
Kierunki działa� 

• Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, 
dla siebie”. 

• Wspieranie merytoryczne i finansowe działa� z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej 
w szkołach i promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzie�y np. 
organizowanie konkursów i sesji popularno - naukowych zwi�zanych z tematyk� 
�rodowiskow� czy te� wł�czanie si� w akcj� „Sprz�tanie �wiata”. 

• Współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu �rodowiska  
i działa� podejmowanych na rzecz jego ochrony. 

• Doskonalenie współpracy władz powiatowych z pozarz�dowymi organizacjami 
ekologicznymi, szkołami, przedstawicielami �rodowiska naukowego i zakładami pracy,  
w celu efektywnego wykorzystania ró�norodnych form edukacji ekologicznej. 

• Wspieranie projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez poszczególne podmioty. 
• Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasi�gu gminnym, 

realizowanych przez poszczególne gminy powiatu. 
• Udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego i władz poszczególnych gmin w szkoleniach  

z zakresu publicznego dost�pu do informacji o �rodowisku. 
• Wspieranie inicjatyw szkoleniowych obejmuj�cych zagadnienia �rodowiskowe 

organizowanych przez pracodawców i organizacje społeczne. 
 

5.4. Aspekty ekologiczne w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym 
 
5.4.1. Stan wyj�ciowy 

 
Krajowe przepisy dotycz�ce konieczno�ci przedstawiania zagadnie� dotycz�cych ochrony 

�rodowiska w planie zagospodarowania przestrzennego zawarte s� w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717), a tak�e  
w ustawach ustanawiaj�cych samorz�dy poszczególnych szczebli i okre�laj�cych ich kompetencje,  
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w tym zakresie gospodarki przestrzennej tj. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 
wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z pó	n. zm.) i w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z pó	n. zm.).  

Istot� zrównowa�onego rozwoju jest d��enie do równowagi i równorz�dnego traktowania racji 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych oraz ładu przestrzennego.  

Od kilku lat obserwuje si� wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu 
ochrony �rodowiska, jednak znaczna cz��� gmin powiatu kieleckiego nie jest jeszcze obj�ta 
przepisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powoduje to, i� podejmowane 
decyzje lokalizacyjne i gospodarcze bywaj� cz�sto w konflikcie z potrzeb� zachowania odpowiednich 
warunków �rodowiska.  

 
Do gmin, które posiadaj� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nale�� gminy: 

Bieliny, Daleszyce, Miedziana Góra, Morawica, Raków, Sitkówka - Nowiny, Strawczyn i Zagna�sk.  
 
Wg danych ankietowych do gmin powiatu kieleckiego, nieposiadaj�cych aktualnych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nale�y zaliczy� nast�puj�ce gminy:  
• Bodzentyn (Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Bodzentyn), 
• Ch�ciny, 
• Chmielnik (Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 
• Górno, 
• Łagów (Aktualnie jest opracowywany nowy plan), 
• Łopuszno, 
• Masłów, 
• Mniów, 
• Nowa Słupia, 
• Piekoszów, 
• Pierzchnica. 

 
5.4.2. Cele długookresowe do 2018 r. 

 
Cel 

Integracja problematyki �rodowiskowej z gminnymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

 
5.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
W najbli�szym latach powinny zosta� opracowane w ramach zada� poszczególnych gmin 

powiatu kieleckiego, plany zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany powinny w wi�kszym 
stopniu odnosi� si� do lokalizacji obiektów mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko i do 
planów ratowniczych wokół tych obiektów, wskazywa� i uwzgl�dnia� obiekty obj�te i przewidziane 
do obj�cia ró�nymi formami ochrony przyrody oraz inne obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych. Ponadto w wi�kszym stopniu ni� dotychczas powinny uwzgl�dnia� działania na rzecz 
optymalizacji potrzeb transportowych, wykorzystywania odnawialnych 	ródeł energii czy te� 
zachowania proporcji pomi�dzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.  
 
Kierunki działa� 

• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
• Uwzgl�dnienie w miejscowych planach zagospodarowania wymaga� ochrony �rodowiska  

i identyfikacji konfliktów �rodowiskowych oraz przestrzennych i sposobów zarz�dzania 
nimi. 
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• Wdra�anie wytycznych dotycz�cych wyznaczania korytarzy ekologicznych dla potrzeb 
opracowa� ekofizjograficznych i ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ochrony 
ró�norodno�ci biologicznej.  

 
6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
 

6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 

6.1.1. Stan wyj�ciowy 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 pó	niejszymi 
zmianami) okre�la cele, zasady i formy ochrony przyrody o�ywionej i nieo�ywionej oraz krajobrazu, 
w zale�no�ci od walorów, rodzaju i wielko�ci elementów godnych zachowania dla przyszłych 
pokole�. Powiat kielecki charakteryzuje si� du�� ró�norodno�ci� i bogactwem form ukształtowania 
powierzchni, budowy geologicznej, szaty ro�linnej i zwierz�cej, a tak�e du�� zasobno�ci� licznych 
kopalin i surowców mineralnych. Ustawowo teren powiatu kieleckiego obj�ty jest ró�nego rodzaju 
formami ochrony. Wyst�puj� tu: park narodowy, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu 
rezerwaty przyrody, a tak�e wiele gatunków flory i fauny obj�tych jest ochron� indywidualn�.  

Formami ochronnymi przyrody na terenie powiatu kieleckiego s�: park narodowy (1), parki 
krajobrazowe (8), obszary chronionego krajobrazu (11), rezerwaty przyrody (28), obszary Natura 
2000 (3), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (4), u�ytki ekologiczne (12), pomniki przyrody (102) 
oraz stanowiska dokumentacyjne (3), które tworz� tzw. system obszarów i obiektów prawnie 
chronionych. Jest to układ przestrzenny wzajemnie uzupełniaj�cych si� form ochrony przyrody, 
maj�cy na celu zapewnienie warunków utrzymywania samoregulacji procesów przyrodniczych tj. 
prawidłowego rozwoju szaty ro�linnej, utrzymanie naturalnych warunków hydrologicznych oraz 
wła�ciwego korzystania z rekreacji i turystyki. Aby osi�gn�� powy�sze zamierzenia, wymagane jest 
współdziałanie ze sob� wszystkich wymienionych form ochrony przyrody. Ochrona przyrody jest 
jednym z elementów szeroko poj�tej ochrony �rodowiska. Dotyczy ona z jednej strony wła�ciwego 
zabezpieczenia i zagospodarowania najcenniejszych obiektów przyrody �ywej i nieo�ywionej, w tym 
poddanych ochronie prawnej, natomiast z drugiej strony pozwala na ingerencj� w sferach i na 
obszarach, gdzie równowaga ekologiczna została zachwiana.  
 
Sie� NATURA 2000 

Europejska Sie� Ekologiczna Natura 2000 ma na celu utrzymanie bioró�norodno�ci pa�stw 
członkowskich UE poprzez ochron� najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny  
i flory na ich terytorium. Podstawy prawne do jej tworzenia stanowi�: 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory tzw. "Siedliskowa", stanowi�ca podstaw� do wydzielenia 
Specjalnego Obszaru Ochrony - SOO, 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, 
tzw. "Ptasia" na podstawie której tworzy si� Obszar Specjalnej Ochrony - OSO. 

Na terenie powiatu kieleckiego wydzielono 2 specjalne obszary ochrony siedlisk  
i jeden fragment – SOO:  

• Łysogóry (kod obszaru PLH 260002) – 5 592 ha, 
• Ostoja Przedborska (kod obszaru PLH 260004) – 11 568,8 ha, 
• Dolina Krasnej (kod obszaru PLH 260001) – 1 732 ha. 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 5 wrze�nia 2007 r. zmieniaj�cego 
rozporz�dzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczono obszar 
specjalnej ochrony ptaków – OSO pod nazw� Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001) o powierzchni 
19 956,1 ha. Fragment tego obszaru zlokalizowany jest na terenie powiatu kieleckiego. 
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Natomiast projekt zgłoszony przez organizacje ekologiczne poza rz�dowe (tzw. Shadowlist, 
strony internetowe Ministerstwa �rodowiska) zakłada 4 dodatkowe obszary specjalnej ochrony 
siedlisk: 

• Lasy Suchedniowskie (kod obszaru PLH260010) – 19 527,9 ha, 
• Lasy Cisowsko-Orłowi�skie (kod obszaru pltmp036) – 16 563,2 ha, 
• Torfowisko W�glanowe Borzykowa (kod obszaru pltmp036)) – 133,1 ha, 
• Wzgórza Ch�ci�sko-Kieleckie (kod obszaru pltmp091)  – 8 208,5 ha. 

 
W przewa�aj�cej wi�kszo�ci obszary SOO wytypowane do ochrony w ramach systemu Natura 

2000, pokrywaj� si� z granicami terenów szczególnie chronionych wyznaczonych w ramach 
Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych (�wi�tokrzyski Park Narodowy, Parki 
Krajobrazowe i cz��ciowo Obszary Chronionego Krajobrazu). Maj� one na celu utrzymanie 
bioró�norodno�ci pa�stw członkowskich poprzez ochron� najcenniejszych siedlisk oraz gatunków 
flory i fauny na ich obszarze. Ochrona bioró�norodno�ci w tej sieci b�dzie realizowana na podstawie 
planów ochrony, których ustalenia b�d� wi���ce dla planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów urz�dzenia lasów itp. 
 

Poni�ej scharakteryzowano specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 
w powiecie kieleckim: 
� Łysogóry 

Obszar obejmuje najwy�sz� cz��� Gór �wi�tokrzyskich - starych gór uformowanych przez 
wypi�trzenie kaledo�skie, a potem przez orogenez� hercy�sk�. Osobliwo�ci� tego pasma jest 
obecno�� podszczytowych rumowisk głazów kwarcytowych z okresu kambryjskiego, nazywanych 
gołoborzami, nieporo�ni�tych przez flor� naczyniow�. Obszar jest w około 90 % poro�ni�ty przez 
lasy, w wi�kszo�ci s� to lasy jodłowo-bukowe. Mniej liczne s� bory sosnowe i mieszane, z udziałem 
d�bu. W ni�szych poło�eniach spotyka si� gr�dy, a w miejscach o wła�ciwych warunkach wodnych, 
bory wilgotne i bagienne, a tak�e olsy. Niektóre fragmenty drzewostanów maj� do�� znacznie 
zmieniony skład gatunkowy, co jest efektem prowadzonej tu niegdy� gospodarki le�nej. Na terenie 
ostoi znajduj� si� tak�e małe enklawy ł�k i pastwisk. 

Bogata flora ro�lin naczyniowych licz�ca ok. 700 gatunków. Stwierdzono tu równie�  
ok. 4 000 gatunków bezkr�gowców, w tym wiele unikatowych, reliktowych form. Wyst�puj� tu: typy 
siedlisk przyrodniczych: zmiennowilgotne ł�ki trz��licowe, torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska, 
piargi i gołoborza krzemianowe, �yzne buczyny, bory i lasy bagienne, lasy ł�gowe i nadrzeczne 
zaro�la wierzbowe; gatunki ro�lin i zwierz�t: sierpowiec błyszcz�cy, jelonek rogacz, nadobnica 
alpejska, koza, minóg strumieniowy, piskorz, ró�anka, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, bóbr 
europejski, mopek, nocek du�y, nocek łydkowłosy. 
� Ostoja Przedborska 

Obszar obejmuje fragment Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Znaczn� cz��� obszaru 
zajmuje rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych ł�k oraz najwi�kszy w tej cz��ci Polski płat 
lasów jesionowo - olszowych (obr�b Oleszno). Zachowały si� tu du�e fragmenty naturalnych 
drzewostanów. Dominuj� bory sosnowe, lecz pozostały te� naturalne płaty gr�dów, buczyn i d�brów. 
Na zboczach wzgórz rozwijaj� si� murawy kserotermiczne, a w dolinach torfowiska. Najbardziej 
rozległym i najcenniejszym z nich jest Piskorzeniec. Równie� na torfowisku Jedle stwierdzono dobrze 
zachowane fragmenty torfowiska wysokiego i przej�ciowego. Na jego trudno dost�pnych fragmentach 
wyst�puj� liczne oczka wodne z płem mszarnym. Obszar o wysokiej bioró�norodno�ci. Ochronie 
podlega du�e bogactwo flory (900 gatunków ro�lin naczyniowych) i fauny. Wyst�puj� tu: 
typy siedlisk przyrodniczych: murawy kserotermiczne (priorytetowe s� tylko z istotnymi stanowiskami 
storczyków), ni�owe i górskie ł�ki u�ytkowane ekstensywnie, torfowiska wysokie  
z ro�linno�ci� torfotwórcz�, torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska, obni�enia dolinkowe i pła mszarne, 
kwa�ne buczyny, �yzne buczyny, �wietlista d�browa subkontynentalna, bory i lasy bagienne, lasy 
ł�gowe i nadrzeczne zaro�la wierzbowe, ł�gowe lasy d�bowo-wi�zowo-jesionowe; gatunki ro�lin  
i zwierz�t: obuwik pospolity, sasanka otwarta, sierpowiec błyszcz�cy, czrwo�czyk nieparek, koza 
złotawa, kumak nizinny, bóbr europejski, nocek du�y, wydra. 
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� Dolina Krasnej 
Obszar obejmuje naturaln�, bagienn� dolin� rzeki Krasnej. Teren w znacznej cz��ci pokryty jest 

lasami, w�ród których przewa�aj� bory sosnowe. Znaczne powierzchnie w dolinie zajmuj� kompleksy 
wilgotnych ł�k i torfowisk. W południowej cz��ci obszaru dolina jest szeroka, pokryta podmokłymi 
ł�kami i doskonale zachowanymi olsami. Uchodz� tu do niej liczne potoki. W cz��ci północnej, dolina 
rzeczna jest gł�boko wci�ta, a towarzysz�ce jej piaszczyste tereny porastaj� bory sosnowe. Górna 
cz��� doliny jest silnie podmokła, w dolnej rzeka przyjmuje miejscami charakter górski. Wyst�puje tu 
13 rodzajów siedlisk. Jest to ostoja wielu rzadkich gatunków fauny i flory, stanowisk zagro�onych i 
prawnie chronionych 18 gatunków ro�lin naczyniowych oraz ostoja ptaków (ok. 120 gatunków) o 
randze krajowej (K69). Wyst�puj� tu: typy siedlisk przyrodniczych: ni�owe i górskie �wie�e ł�ki 
u�ytkowane ekstensywnie, zmiennowilgotne ł�ki, bory i lasy bagienne, nizinne  
i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, ł�gi wierzbowe, topolowe, olszowe  
i jesionowe, torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska; gatunki ro�lin i zwierz�t: bóbr europejski, nocek 
du�y i wydra. 
� Lasy Suchedniowskie, w których wyst�puj�: 
typy siedlisk przyrodniczych: murawy kserotermiczne (priorytetowe s� tylko z istotnymi stanowiskami 
storczyków), ni�owe i górskie ł�ki u�ytkowane ekstensywnie, torfowiska przej�ciowe, kwa�ne 
buczyny, �yzne buczyny, lasy ł�gowe i nadrzeczne zaro�la wierzbowe; gatunki ro�lin  
i zwierz�t: jelonek rogacz, koziróg d�bosz, modraszek telejus, zgniotek cynobrowy, kumak nizinny, 
traszka grzebieniasta. 
� Lasy Cisowsko-Orłowi�skie, w których wyst�puj�: 
typy siedlisk przyrodniczych: torfowiska przej�ciowe, obni�enia dolinkowe i pła mszarne, �yzne 
buczyny, bory i lasy bagienne, lasy ł�gowe i nadrzeczne zaro�la wierzbowe; gatunki ro�lin i zwierz�t: 
modraszek telejus, minóg strumieniowy, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, bóbr europejski, 
mopek, nocek du�y. 
� Torfowisko W�glanowe Borzykowa 
Ligularia sibirica, druga co do wielko�ci polska populacja (nowo znaleziona w 2005 r.)  
� Ostoja Sieradowicka, w których wyst�puj�: 
typy siedlisk przyrodniczych: �ciany skalne i urwiska krzemianowe poro�ni�te ro�linno�ci�, �yzne 
buczyny, lasy ł�gowe i nadrzeczne zaro�la wierzbowe, gatunki ro�lin i zwierz�t: sasanka otwarta, 
kumak nizinny, traszka grzebieniasta. 
� Wzgórza Ch�ci�sko-Kieleckie, w której wyst�puj�: 
typy siedlisk przyrodniczych: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, murawy 
kserotermiczne (priorytetowe s� tylko z istotnymi stanowiskami storczyków), górskie i ni�owe 
murawy bli	niczkowe (dot. płatów bogatych florystycznie), ni�owe i górskie ł�ki u�ytkowane 
ekstensywnie, jaskinie nieudost�pnione do zwiedzania, �wietlista d�browa subkontynentalna; gatunki 
ro�lin i zwierz�t: obuwik pospolity, sasanka otwarta, czerwo�czyk nieparek, modraszek telejus, minóg 
strumieniowy, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, mopek, nocek bechsteina, nocek du�y. 
� Dolina Nidy

Obszar stanowi dolina rzeki o szeroko�ci 2-3 km, a wyj�tkowo 6 km koło miejscowo�ci 
Umianowice gdzie tworzy si� delta wsteczna. Meandry rzeczne i starorzecza s� charakterystyczne dla 
doliny. Na znacznym obszarze wyst�puj� ł�ki ko�ne przechodz�ce w turzycowiska (miejsca 
zabagnione). Przy starorzeczach i oczkach wodnych wyst�puj� zespoły szuwarowe, a w bezpo�rednim 
s�siedztwie rzeki szuwar mannowy. Ponadto w bezpo�rednim s�siedztwie koryta wyst�puj� zaro�la 
wierzbowe i olsy, a tak�e sporadycznie zespoły ł�gowe. W okresie wiosennym i letnim wzbieraj�ca 
rzeka tworzy rozległe rozlewiska. Obszar jest ostoj� ptasi� o randze europejskiej E 62. Wyst�puje tu 
co najmniej 30 gatunków ptaków z zał�cznika I Dyrektywy Ptasiej i 10 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Ksi�gi (PCK).

 
Przewa�aj�ca cz��� ww. obszarów poddana jest ju� prawnej ochronie przyrody (�wi�tokrzyski 

Park Narodowy, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). 
Obszary do ochrony w ramach systemu Natura 2000 w powiecie kieleckim przedstawia rys. 2.  
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Rysunek 2. Obszary do ochrony w ramach sieci Natura 2000 

Legenda:  
PLH260002 Łysogóry 
PLH260004 Ostoja Przedborska 
PLH260001 Dolina Krasnej 
PLH260010 Lasy Suchedniowskie 
PLB260001        Dolina Nidy 
pltmp036 Lasy Cisowo-Orłowskie 
pltmp079 Torfowisko W�glanowe Borzykowa 
pltmp091 Wzgórze Ch�ci�sko-Kieleckie 
 
W�zły i korytarze ekologiczne 

Najcenniejsze przyrodniczo obszary powiatu kieleckiego, odznaczaj�ce si� najwi�ksz� 
bioró�norodno�ci� pełni� funkcj� w�złów ekologicznych o randze mi�dzynarodowej i krajowej. 
W�zeł ekologiczny o randze mi�dzynarodowej na terenie powiatu to obszar �wi�tokrzyski (znaczna 
cz��� Gór �wi�tokrzyskich).  

W�zły ekologiczne o randze krajowej to: obszar cisowsko-orłowi�ski (pd.-wsch. cz��� Gór 
�wi�tokrzyskich) i 2 fragmenty obszarów: nidzia�skiego (dolina Nidy) oraz przedborskiego 
(najwarto�ciowsze fragmenty Wy�yny Przedborskiej). 

Ł�czno�� mi�dzy tymi w�złami zapewniaj� korytarze ekologiczne, które pozwalaj� na 
rozprzestrzenianie si� gatunków. Korytarzami o randze krajowej, których fragmenty znajduj� si� na 
terenie powiatu kieleckiego s� korytarze małogoski i Nidy. 
W�zły i korytarze ekologiczne zlokalizowane w powiecie kieleckim przedstawia rys. 3. 
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Rysunek 3. W�zły i korytarze ekologiczne zlokalizowane w powiecie kieleckim 

 
Legenda:  
31M obszar �wi�tokrzyski 
18K obszar przedborski 
19K obszar nidzia�ski 
20K obszar cisowsko-orłowi�ski 
60K korytarz małogoski 
63K korytarz Nidy 
 
�wi�tokrzyski Park Narodowy 

Utworzony został w 1950 r. i obejmuje powierzchni� 7 626,45 ha. Park poło�ony jest  
w centralnej cz��ci Gór �wi�tokrzyskich i swym zasi�giem obejmuje: najwy�sze pasmo – Łysogóry  
z najwy�szymi szczytami Łysic� (611 m n.p.m.) i Łys� Gór� (593 m n.p.m.). W jego zasi�gu znajduje 
si� równie� wschodnia cz��� Pasma Klownowskiego z górami: Bukow�, Pisarsk� o Miejsk� oraz 
cz��� pasma Pokrzywia�skiego z Chełmow� Gór�, a tak�e poło�one mi�dzy tymi pasmami cz��ci 
dolin: Wilkowskiej, D�bia�skiej i Słupia�skiej. 

Obszar parku ze wzgl�dów ochronnych podzielony został na rezerwaty �cisłe, czyli całkowicie 
wył�czone spod ingerencji człowieka, a pozostawione oddziaływaniu sił przyrody oraz rezerwaty 
cz��ciowe, w których ochrona polega na zmianie, przywróceniu lub utrzymaniu okre�lonego stanu 
przyrody lub wybranych jej elementów. 
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Na terenie parku wyst�puje 5 rezerwatów obj�tych ochron� �cisł�, s� to: 
• „Chełmowa Góra” o powierzchni 13,2 ha z lasami gr�dowymi, borami mieszanymi oraz 

buczynami, utworzony został w celu ochrony modrzewia polskiego, 
• „�wi�ty Krzy�” o powierzchni 476,9 ha z lasami gr�dowymi, borami jodłowymi  

i buczynami. Wyst�puj� tu równie� gołoborza, poro�ni�te mchami, porostami  
i w�trobowcami, 

• „Łysica” o powierzchni 1186,4 ha z lasami gr�dowymi, borami jodłowymi  
i buczynami oraz gołoborzami, 

• „Czarny Las” o powierzchni 26,5 ha z lasami mieszanymi, lasami gr�dowymi  
z udziałem jodły, lipy drobnolistnej, fragmentarycznie buka lub olszy czarnej, utworzony 
został w celu ochrony pozostało�ci dawnych lasów jodłowych z d�bem szypułkowym, sosn� 
zwyczajn� i olsz� czarna, 

• „Mokry Bór” o powierzchni 37,9 ha obejmuj�cy sosnowe bory o charakterze boru 
bagiennego, bory �wie�e z domieszk� �wierka i brzozy omszonej. Wyst�puj� tu równie� 
torfowiska wysokie i przej�ciowe. 

 
Na terenie parku przewa�aj� zbiorowiska le�ne (96,25 %), które stanowi� pozostało�� Puszczy 

�wi�tokrzyskiej. Jednym z głównych typów ro�linno�ci le�nej obok lasów jodłowo-bukowych, s� 
bory mieszane sosnowo-d�bowe z udziałem jodły, modrzewia, �wierka i buka. W ni�szych partiach 
wzniesie� rosn� lasy li�ciaste (gr�dy) o bogatym składzie gatunkowym runa le�nego. Flora ro�lin 
naczyniowych w �wi�tokrzyskim Parku Narodowym reprezentowana jest przez około 700 gatunków, 
w tym: 35 gatunków drzew i około 25 gatunków rzadko wyst�puj�cej ro�linno�ci górskiej. Wyst�puje 
tu wiele gatunków ro�lin obj�tych prawn� ochron� (82 gatunki, w tym 34 gatunki ro�lin 
naczyniowych, 39 gatunków porostów oraz 9 gatunków grzybów) m. in. �nie�yczka przebi�nieg 
(tylko rejony �wi�tego Krzy�a) pióropusznik strusi, tojad dzióbaty, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz 
pospolity, widłaki, pełnik europejski, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, parzydło le�ne i inne. 
Na uwag� zasługuj� równie� drzewa pomnikowe, których jest 674. �wiat zwierz�t na terenie parku, 
reprezentowany jest w wi�kszo�ci przez bezkr�gowce (około 5000 gatunków), z czego najliczniejsz� 
grup� stanowi� owady.  

Spo�ród bogatej pod wzgl�dem liczby gatunków grupy zwierz�t mo�na spotka� tu wiele 
unikatowych przedstawicieli, tj. relikt polodowcowy z grupy widelnic, pluskwiak wodny 
(wyst�puj�cy tylko na �wi�tym Krzy�u), niezwykle rzadkie gatunki paj�ków, reliktowe gatunki 
�limaków z rodzaju �widrzyk, oraz najwi�kszy z nagich �limaków – pomrów czarniawy. Na 
omawianym obszarze wyst�puj� równie� rzadkie gatunki płazów, takie jak: traszka górska, kumak 
nizinny, ropucha zielona, natomiast z gadów: jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, gniewosz 
plamisty. Równie liczny jest �wiat ptaków, który na omawianym obszarze stanowi około  
150 gatunków. Do rzadkich przedstawicieli tej grupy nale�y zaliczy�: cietrzew, orlik krzykliwy, 
bocian czarny, krzy�odziób �wierkowy i inne.  
Ssaki na terenie parku reprezentowane s� przez: sarny, dziki, łosie, jelenie oraz drobne gryzonie. 
Gatunki ro�lin, grzybów i zwierz� wyst�puj�cych na obszarze �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego 
charakterystyczne s� dla obszarów Polski południowo - wschodniej. 

Charakterystycznym elementem przyrody nieo�ywionej �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego 
s� gołoborza (rumowiska skalne na stokach gór, pozbawione borów). Najbardziej rozległe gołoborza 
pokrywaj� stoki Łysicy i Łysej Góry. 

Obiekty �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego to: Muzeum Przyrodnicze, Terenowa Stacja 
Ochrony Przyrody oraz Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów i wie�a przeka	nikowa Telekomunikacji 
Polskiej S.A.  
 
Parki krajobrazowe 

Zespół Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich utworzony w 1988 r. w celu ochrony 
najcenniejszych warto�ci �rodowiska przyrodniczego oraz walorów historyczno – kulturowych  
i krajobrazowych. 
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W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich weszły nast�puj�ce parki 
krajobrazowe wraz ze strefami ochronnymi obejmuj�cymi cz��� terytorium poszczególnych gmin: 

� Suchedniowsko-Obl�gorski Park Krajobrazowy (S-OPK) - obejmuj�cy swym zasi�giem 
gminy: Strawczyn, Miedziana Góra, Zagna�sk, Mniów, oraz le��ce poza granicami powiatu 
gminy Bli�yn i Suchedniów; 

� Sieradowicki Park Krajobrazowy (SPK) – obejmuje gmin� Bodzentyn, pozostałe gminy nie 
nale�� do powiatu kieleckiego (W�chock, Pawłów, Suchedniów, Starachowice); 

� Cisowsko-Orłowi�ski Park Krajobrazowy (C-OPK) – obejmuj�cy gminy: Bieliny, Daleszyce, 
Górno, Łagów, Pierzchnica i Raków; 

� Jeleniowski Park Krajobrazowy (JPK) - obejmuj�cy gminy: Łagów i Nowa Słupia; pozostałe 
gminy mieszcz�ce si� w granicach parku nie nale�� do powiatu kieleckiego;  

� Ch�ci�sko-Kielecki Park Krajobrazowy (Ch-KPK) - obejmuj�cy cz��ciowo gminy nale��ce 
do powiatu kieleckiego: Ch�ciny, Piekoszów, Sitkówka - Nowiny, gminy powiatu 
j�drzejowskiego: Małogoszcz, Sobków oraz miasto Kielce. 

 
W tab. 2 zestawiono powierzchnie parków i stref ochronnych wchodz�cych w skład Zespołu 

Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich (ZPKG�). 
 

Tabela 2. Parki krajobrazowe wchodz�ce w skład ZPKG� 
Powierzchnia w ha Nazwa parku 

parku strefy ochronnej 
Suchedniowsko-Obl�gorski Park Krajobrazowy 21 407 25 681 
Sieradowicki Park Krajobrazowy 12 106 16 236 
Cisowsko-Orłowi�ski Park Krajobrazowy 20 706 23 748 
Jeleniowski Park Krajobrazowy 4 188 10 074 
Ch�ci�sko-Kielecki Park Krajobrazowy 20 505 11 123 
Zespół Parków Krajobrazowych Gór 
�wi�tokrzyskich - razem 

78 912 86 862 

 
Suchedniowsko-Obl�gorski Park Krajobrazowy 

Park ten został ustanowiony w celu ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych regionu 
�wi�tokrzyskiego oraz licznych obiektów Staropolskiego Zagł�bia Przemysłowego, gdy� ł�czy on na 
swoim obszarze ogromne bogactwo przyrodnicze z bogactwem zasobów kulturowych. 

W zachodniej cz��ci parku rozci�ga si� Pasmo Obl�gorskie z najwy�szym wzniesieniem – Gór� 
Sieniewsk� (444 m n.p.m.). Cz��� wschodni� parku tworzy du�y, zwarty kompleks lasów mieszanych 
Puszczy �wi�tokrzyskiej.  

 
W cz��ci obl�gorskiej parku 59,7 % powierzchni zajmuj� lasy, a grunty orne 29,9 %.  

Na obszarze tym mo�na spotka� prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów Ni�u Polskiego. 
Drzewostany te s� przewa�nie mieszane z sosn� (52 %) i jodł� (31 %). Osobliwo�ci� parku jest 
modrzew polski. Ró�nowiekowe, wielogatunkowe oraz prawie naturalne lasy dawnej Puszczy 
�wi�tokrzyskiej najlepiej reprezentuj� drzewostany znajduj�ce si� w rezerwatach przyrody �ywej: 
�winia Góra, Dalejów, Barania Góra. Ponad to wyst�puj� rezerwaty przyrody nieo�ywionej: Kr�gi 
Kamienne i Perzowa Góra. 

 
Obszar S-OPK wyró�nia si� ogromnym bogactwem ro�linno�ci, pocz�wszy od runa le�nego,  

w którym wyst�puje 346 gatunków ro�lin naczyniowych, w tym 15 gatunków obj�tych całkowit� 
ochron� prawn� oraz 7 cz��ciow� ochron� prawn�. Na uwag� zasługuje: liczydło górskie, arnika 
górska, omieg górski, zanokcica północna, czosnek nied	wiedzi. Na zboczach wzniesie� wyst�puj�: 
dziewi��sił bezłodygowy, ró�anka wła�ciwa, skalnica trójpalczasta, ciemi��yk białokwiatowy. Na 
obszarze tym wyst�puje wiele pomników przyrody. W�ród nich najokazalszy jest kilkusetletni d�b 
szypułkowy – Bartek. 
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�wiat zwierz�t prezentuje si� równie okazale. W lasach stanowi�cych ostoj� i miejsce �erowania 
szczególnie dla du�ych ssaków wyst�puj�: łosie, dziki, jelenie. Do mniejszych gatunków nale�y 
zaliczy� rzadko wyst�puj�cego borsuka. Liczn� natomiast grup� stanowi� popielice i ryjówki.  

 
Ptaki reprezentowane s� przez: bociana czarnego, brod	ca samotnego, cietrzewia, jarz�bka, 

słonk� i puchacza. Spo�ród płazów zachowały si�: rzekotka drzewna, miedzianka, salamandra  
i traszki. Strumienie przepływaj�ce przez omawiany teren s� miejscem egzystencji około 20 gatunków 
ryb. Niektóre owady na terenie S-O P K obj�te s� całkowit� ochron� – dotyczy to m. in. chrz�szczy 
jelonka rogacza, koziroga d�bosza, oraz ubarwionych t�czników. 

 
Sieradowicki Park Krajobrazowy 

Park ten został ustanowiony w celu ochrony wyst�puj�cego na jego terenie bogactwa 
przyrodniczego. Wyst�puj� tu cenne pod wzgl�dem siedliskowym i gospodarczym drzewostany,  
a tak�e naturalne wychodnie skał, które podlegaj� ochronie indywidualnej. 

 
SPK poło�ony jest w północnej cz��ci Gór �wi�tokrzyskich. Park obejmuje zwarty kompleks 

północno-wschodniego fragmentu Puszczy �wi�tokrzyskiej zwany lasami Siekierzy�skimi, które 
zajmuj� 85 % jego powierzchni. Przewa�aj� tu lasy mieszane �wie�e oraz lasy mieszane z udziałem 
jodły i modrzewia. Wyj�tkowym bogactwem odznacza si� runo le�ne, w którym spo�ród 52 gatunków 
prawnie chronionych, 42 obj�te s� prawn� ochron� całkowit�. Nale�y tu wymieni�: paprocie i widłaki, 
z ro�lin kwiatowych – go	dzik kosmaty, pluskwica europejska, tojad dzióbaty, powojnik prosty, 
sasanka wiosenna i otwarta, rosiczka długolistna, parzydło le�ne, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz 
pospolity, naparstnica zwyczajna, gnidosz rozesłany i królewski, storczyk podkolan. Na całym 
obszarze parku wyst�puj� drzewa pomnikowe: d�by, wi�zy i lipy.  

 
�wiat zwierz�cy charakteryzuje si� równie� du�ym bogactwem gatunkowym, z czego prawnie 

chronione s�: w�ród ptaków – bocian biały i czarny, myszołów zwyczajny, jastrz�b goł�biarz, kruk, 
sikory, drozdy, rudzik plaszka, kopciuszek, kos, dzier�ba, muchołówka, dzi�cioł, zimorodek, dudek, 
zi�ba, jaskółka, słonka, kuropatwa, ba�ant, cietrzew; w�ród ssaków – kret, je�, ryjówka, nietoperz, 
kuna domowa, łasica, gronostaj; w�ród płazów- �aba, rzekotka drzewna, ropucha; w�ród gadów – 
jaszczurka zwinka i �yworodna, padalec, zaskroniec, �mija zygzakowata; owady – biegacz, trzmiel, 
motyle – mieniak i pa	 królowej.  

Na terenie SPK wyst�puj� rezerwaty le�ne Wykus, Kamie� Michniowski, Góra Sieradowska. 
 
Cisowsko-Orłowi�ski Park Krajobrazowy 

 Park ten stanowi południowo-wschodni fragment Zespołu Parków Krajobrazowych Gór 
�wi�tokrzyskich. Na jego terenie i obszarze strefy ochronnej, znajduj� si� fragmenty Pasma 
Orłowi�skiego, Pasma Ocies�ckiego i Pasma Cisowskiego. C-OPK utworzony został w celu ochrony 
cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania czysto�ci wód rzeki Czarnej 
Staszowskiej, bior�cej swój pocz�tek na bagnach i torfowiskach rezerwatu Białe Ługi. Teren parku  
w 65% pokryty jest lasami, natomiast jego otulina w 28%. Dominuj� tu drzewostany sosny i jodły. 
Obszar ten jest szczególnie bogaty pod wzgl�dem wyst�powania gatunków ro�lin obj�tych całkowit� 
ochron� prawn�. Mo�na tu wymieni� 48 gatunków, do których nale��: widłaki, wierzba 
borówkolistna, go	dzik piaskowy, pełnik europejski, orlik pospolity, tojad dzióbaty, sasanka 
wiosenna, gr��el �ółty, rosiczka okr�głolistna i długolistna, parzydło le�ne, storczyki, podkolan biały, 
kruszczyki, litera jajowata, gnie	nik le�ny.  

 
�wiat zwierz�t na terenie parku jest słabo rozpoznany. Wyst�puje jednak wiele gatunków 

obj�tych ochron� prawn�, w�ród ptaków s� to mi�dzy innymi: - bocian biały  
i czarny, jastrz�b goł�biarz, myszołów zwyczajny, pokrzewka, sowa, kowalik, dzie�ba, muchołówka, 
drozd oraz z gatunków łownych – kuropatwa, ba�ant, cietrzew i słonka; z ssaków – je�, ryjówka, kret, 
jele�, sarna, lis, dzik, zaj�c, borsuk, kuna le�na, pi�mak; z płazów – ropucha, �aba, rzekotka drzewna, 
traszka; z gadów – jaszczurka zwinka i �yworodna, padalec, zaskroniec, �mija zygzakowata; owady – 
biegacz, trzmiel, t�cznik, mienia oraz pa	 królowej. Osobliwo�ci przyrody �ywej chronione s�  
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w rezerwatach Białe Ługi, Cisów i Zamczysko, natomiast przyrody nieo�ywionej podlegaj� ochronie 
indywidualnej. Rezerwat Białe Ługi stanowi ostoj� dla bobrów, przywiezionych tu w 1985 r. w celu 
zwi�kszenia ich liczebno�ci oraz odnowienia tego zagro�onego gatunku. 
 
Jeleniowski Park Krajobrazowy  

 Park ten obejmuje Pasmo Jeleniewskie (ze szczytami Szczytniakiem i Gór� Jeleniewsk�) oraz 
fragmenty Doliny Kielecko-Łagowskiej. Obszar parku charakteryzuje si� wyra	n� asymetri� tzn. jego 
wy�sza cz��� – południowa (Pasmo Jeleniowskie) poro�ni�te jest lasami, natomiast pozostała cz��� 
jest prawie całkowicie bezle�na. Wspomniane wy�ej Pasmo porasta wy�ynny jodłowy bór mieszany, 
�rodkowopolski bór mieszany, podgórski ł�g jesionowy, gr�d subtropikalny, kwa�na buczyna ni�owa, 
�yzna buczyna karpacka. Na w�glanowych skałach przykrytych warstw� lessów wykształciły si� 
zbiorowiska ro�lin ciepłolubnych – kserotermicznych. 

Obszar ten jest szczególnie bogaty pod wzgl�dem wyst�powania gatunków ro�lin (28 gatunków) 
obj�tych całkowit� ochron� prawn� (20) oraz obj�tych cz��ciow� ochron� prawn� (8). Nale�� do nich 
m. in.: pióropusznik strusi, podrze� �ebrowiec, skrzyp olbrzymi, widłaki; z ro�lin kwiatowych: - tojad 
dzióbaty, lilia złotogłów, �nie�yczka przebi�nieg, storczyk plamisty, parzydło le�ne, wawrzynek 
wilcze łyko, bluszcz pospolity, naparstnica zwyczajna, gnie	nik le�ny, podkolan biały. 

�wiat zwierz�cy JPK charakteryzuje si� równie� du�ym bogactwem gatunkowym,  
z czego prawnie chronione s�: w�ród ptaków – bocian biały, myszołów zwyczajny, jastrz�b goł�biarz, 
kukułka, sowa, dzi�cioł, wilga, lelek kozodój, zi�ba; w�ród ssaków – je�, kret, nietoperz, kuna 
domowa, łaska, łasica; w�ród płazów – ropucha, rzekotka drzewna, traszka; w�ród gadów – 
jaszczurka, padalec, �mija zygzakowata; w�ród owadów – biegacz, trzmiel, t�cznik, mieniak oraz pa	 
królowej. Ponadto �yj� tu zwierz�ta łowne: sarna, zaj�c, dzik, lis, borsuk oraz ptactwo: kuropatwa  
i ba�ant. 

Pewn� osobliwo�ci� Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego s� poro�ni�te lasem rumoszowe 
blokowiska kwarcytowe, maj�ce charakter gołoborzy. W celu ich ochrony, utworzono rezerwaty: 
Małe Gołoborze, Szczytniak i Góra Jeleniowska. 
 
Ch�ci�sko - Kielecki Park Krajobrazowy 

 Obszar ten charakteryzuje si� ogromnym zró�nicowaniem i bogactwem szaty ro�linnej. 
Wyst�puj� tu najró�niejsze postacie fitocenoz le�nych: olchy, gr�dy, buczyny, d�browy, bory 
mieszane oraz ró�ne postacie borów sosnowych. Bardzo bogato s� reprezentowane zbiorowiska 
niele�ne: ró�ne postacie ł�k, zbiorowiska wodne i bagienne, ciepłolubne murawy kserotermiczne, 
zbiorowiska naskalne, ró�ne typy torfowisk.  

Tej ogromnej ró�norodno�ci zbiorowisk ro�linnych towarzyszy niezwykłe bogactwo flory. Obok 
pospolitych i cz�sto spotykanych gatunków pojawiaj� si� ro�liny bardzo rzadkie, obj�te całkowit� 
ochron�, a tak�e gin�ce i zagro�one. Szata ro�linna Ch-KPK nale�y do najbardziej urozmaiconych  
i najbogatszych w krainie Gór �wi�tokrzyskich. Zbiorowiska ł�kowe i pastwiska na niezabagnionych 
glebach mineralnych poło�one s� w dolinach wszystkich cieków wodnych na obszarze parku jak te�  
w lokalnych obni�eniach terenu. Na obszarze parku wyst�puje wiele gatunków ro�lin ciekawych pod 
wzgl�dem naukowym, daj�cych przede wszystkim powa�ny materiał do odtworzenia obrazu 
ro�linno�ci z czasów najcieplejszego klimatu holoce�skiego, w którym panowały lasy li�ciaste. 
Tutejsza ro�linno�� tworzy ubo�sze zbiorowiska na skałach dewo�skich i bujniejsze na pokładach 
jurajskich, które daj� korzystniejsze dla ro�lin zwietrzelisko. Pomijaj�c tzw. chwasty i w ogóle ro�liny 
synantropijne oraz trawy i turzyce, mo�na na obszarze tym zgrupowa� zielnik składaj�cy si�  
z dwustu kilkudziesi�ciu gatunków ro�lin kwiatowych m. in.: zawilec wielkokwiatowy, przylaszczka, 
wiele gatunków fiołków, sasanka, złocistawa pierwiosnka lekarska, pi�ciornik wiosenny, lilia 
złotogłów, podkolan biały, naparstnica zwyczajna, ciemi��nik białokwiatowy, zapłonka brunatna, 
pluskwica europejska, aster gaw�dka, powojnik prosty, oman szorstki, groszek wielkoprzylistkowy, 
w��ymord stepowy, go	dzik siny, bluszcz, krzewinki: irga zwyczajna, irga czarna, wi�nia karłowata. 
W lasach Ch�ci�skich wyst�puje wiele gatunków krzewów: jałowce, 3 gatunki bzu, berberys, 
leszczyna, kilka gatunków ró� w tym ró�a francuska, wiciokrzew, porzeczka alpejska, głóg tarnina, 
dere� �widawa.  
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Na tym terenie wyst�puje równie� ro�linno�� charakterystyczna dla skrasowiałych zboczy,  
z wgł�bieniami i zaokr�gleniami utworzonymi przez wod�. Te tereny porasta: rojnik pospolity 
(kamienna ró�a), zanokcica murowa, rozchodnik bolo�ski, papro� zwyczajna, mech. 

�wiat zwierz�t na omawianym terenie jest bardzo bogaty i zró�nicowany. Fauna szczególnie 
bezkr�gowa, wykazuje silne zwi�zki z szat� ro�linn� i warunkami mikroklimatycznymi. Obszar gminy 
Ch�ciny podobnie jak w przypadku szaty ro�linnej, wyró�nia si� w podziale zoogeograficznym jako 
charakterystyczny Okr�g Ch�ci�ski. Fauna le�na zwi�zana jest z siedliskami gr�dowymi, 
reprezentowana jest przez: 43 % nicieni, 65 % krocionogów, 57 % zaleszczotków i 30 % gatunków 
paj�ków. 

 
Na tym terenie stwierdzono 10 gatunków trzmieli, 12 gatunków i rodzajów płazów  

(m. in. traszka, kumak, ropucha, rzekotka, �aba, grzebiaszka), 6 gatunków i rodzajów gadów  
(m. in. jaszczurka, padalec, zaskroniec, gniewosz, �mija).  

 
W granicach gminy zarejestrowano stanowiska wyst�powania ptaków zagro�onych 

wygini�ciem tj.: kraski, sieweczki rzecznej i jarz�bka. W lasach zarejestrowano nielicznie wyst�puj�ce 
jelenie, sarny, dziki oraz drobniejsz� zwierzyn� łown�: lis, zaj�c, ba�ant, kuropatwa. Z małych 
drapie�ników mo�na tu wyró�ni� kun� i tchórza. Ponad to w jaskiniach poło�onych na terenie Ch-
KPK wyst�puj� liczne i bardzo rzadko wyst�puj�ce gatunki nietoperzy (nocki: Bechsteina, Brandta, 
du�y, łydkowłosy, Natterera, gacek wielkouch, mopek). 

 
W skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wchodzi Przedborski Park 

Krajobrazowy (PPK) który obejmuje teren jednej gminy nale��cej do powiatu kieleckiego – 
Łopuszno i tereny gmin le��cych poza granicami powiatu: Kluczewsko, Krasocin, Słupia Konecka. 
Cały PPK zajmuje powierzchni� 9 130 ha, a powierzchnia strefy ochronnej wynosi 10 214 ha. 
Wyst�puj� tu stanowiska bardzo rzadkich i prawnie chronionych gatunków ro�lin, tj.: cis pospolity, 
wierzba borówkolistna, wi�nia karłowata, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, pełnik 
europejski, zawilec wielkokwiatowy, dziewi��sił bezłodygowy oraz wiele innych. Równie� na 
obszarze tym �yje du�o gatunków rzadkich ssaków, ptaków, płazów, gadów i bezkr�gowców. 

 
Spo�ród parków wchodz�cych w skład Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia dwa 

cz��ciowo poło�one s� na terenie powiatu kieleckiego, dotyczy to obszaru tylko jednej gminy – 
Chmielnik. S� to Szaniecki Park Krajobrazowy, który obejmuje powierzchni� 10 358 ha, a ł�cznie 
ze stref� ochronn� 13 583 ha, oraz Nadnidzia�ski Park Krajobrazowy którego powierzchnia wynosi 
23 164 ha. 

Utworzony został w celu ochrony ci�gu muraw kserotermicznych, a tak�e zabytkowych 
kompozycji przestrzennych i architektonicznych. Odmienno�� geologiczna i morfologiczna pozwoliła 
wyodr�bni� na jego obszarze dwie jednostki fizyczno - geograficzne: �rodkow� cz��� Garbu 
Pi�czowskiego i zró�nicowany krajobrazowo krasowy Płaskowy� Szaniecki. Du�� atrakcj� parku s� 
ró�norodne formy krasu gipsowego wyst�puj�ce w postaci jaski�, wertebów, ponorów, i wywierzysk 
oraz siarczano-słone 	ródeł. Naturalne uwarunkowania stwarzaj� dogodne warunki dla rozwoju 
muraw kserotermicznych i ciepłolubnych, mo�na tu wymieni�: murawy stulisza miotłowego i ostnicy 
włosowatej. Do rzadkich ro�lin wyst�puj�cych na tym obszarze zaliczane s�: miłek wiosenny, jaskier 
polny, d�brówka �ółtokwiatowa, wilczypieprz roczny, czechrzyca grzebieniowa, czosnek kulisty, 
kurzy�lad bł�kitny, przewiercie� okr�glisty, rezeda mała i inne. Na terenach podmokłych,  
w bezodpływowych dolinkach, rozwijaj� si� rzadkie ro�liny lubi�ce warunki charakterystyczne dla 
torfowisk, s� to: sesleria błotna, turzyca Davalla, turzyca Hosta, krzy�ownica gorzka, wiele ró�nych 
gatunków mchów.  

W�ród zwierz�t wyst�puje wiele gatunków chronionych tj.: ptaki – jastrz�b, myszołów, 
błotniak stawowy, sokół w�drowny. 
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Obszary chronionego krajobrazu 
 Uzupełnieniem istniej�cych form ochrony przyrody s� obszary chronionego krajobrazu. Na 

terenie powiatu kieleckiego znajduj� si�:  
• Konecko - Łopusza�ski Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK), 
• Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK), 
• Chmielnicko - Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK), 
• Ch�ci�sko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (ChKOChK) – otulina Ch�ci�sko-

Kieleckiego PK, 
• Cisowsko-Orłowi�ski Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOChK) – otulina Cisowsko-

Orłowi�skiego PK, 
• Jeleniewski Obszar Chronionego Krajobrazu (JOChK) – otulina Jeleniowskiego PK, 
• Nadnidzia�ski Obszar Chronionego Krajobrazu (NOChK) – otulina Nadnidzia�skiego PK, 
• Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK) – otulina Przedborskiego PK, 
• Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu (SOChK)- otulina Sierakowskiego PK, 
• Suchedniowski Obszar Chronionego Krajobrazu (SOChK) – otulina Suchedniowsko-

Obl�gorskiego PK, 
• Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu (SzOChK) – otulina Szanieckiego PK. 

 
Konecko - Łopusza�ski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Poło�ony jest na terenie gmin nale��cych do powiatu kieleckiego: Mniów, Łopuszno, 
Piekoszów, oraz pozostałych gmin nie b�d�cych na terenie powiatu: Ko�skie, Słupia Konecka, Bli�yn, 
Krasocin, Małogoszcz. Zajmuje powierzchni� 101 041 ha. Prawie 50 % powierzchni zajmuj� du�e 
kompleksy le�ne o charakterze naturalnym, z wielogatunkowymi drzewostanami z przewag� jodły  
i sosny, z domieszk� d�bu i �wierka, buka i grabu.  

W �rodkowej i południowej cz��ci K-ŁOChK wyst�puj� ł�ki wilgotne oraz du�e obszary 
torfowisk niskich oraz przej�ciowych, rosn� tu m. in.: wielosił bł�kitny, pełnik europejski, zawilec 
wielkokwiatowy, g�siówka szorstkowłosista, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczełyko. 

Fauna reprezentowana jest głównie poprzez zwierzyn� łown�: dzik, sarna, jele�. Ptactwo tu 
wyst�puj�ce to: bocian czarny, łab�d	 niemy. 
 
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu  

 Swym zasi�giem obejmuje tereny otaczaj�ce miasto Kielce od północy i wschodu oraz gminy 
mieszcz�ce si� w granicach administracyjnych powiatu kieleckiego: Zagna�sk, Piekoszów, Miedziana 
Góra, Górno, Daleszyce, Morawica oraz gminy Suchedniów nie nale��cej do powiatu. Całkowita jego 
powierzchnia wynosi 25 557 ha. 

Flora tego obszaru jest silnie zró�nicowana, w Pa�mie Klonowskim grupuj� si� najcenniejsze 
zbiorowiska lasów li�ciastych, �wie�e bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. W obni�eniach 
Doliny Wilkowskiej, na torfach, wyst�puj� charakterystyczne dla całych Gór �wi�tokrzyskich 
borealne �wierczyny. S� to bory wilgotne i fragmenty lasów jesionowo - olszowych z licznymi 
gatunkami rzadkich i prawnie chronionych ro�lin górskich tj.: omieg górski, kozłek bzowy, 
�wierz�bek orz�siony. 

Szczególnymi walorami geobotanicznymi, krajobrazowymi wyró�nia si� przełom rzeki 
Lubrzanki w M�chocicach.  
 
Chmielnicko - Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Poło�ony jest w cz��ciach obszarów gmin nale��cych do powiatu kieleckiego: Morawica, 
Pierzchnica, Chmielnik, Raków, Łagów oraz pozostałych gmin nie nale��cych do powiatu: Gnojno, 
Szydłów, Busko - Zdrój, Stopnica, Tucz�py. 

Ch-SzOChK zajmuje powierzchni� 56 999 ha i ł�czy si� od zachodu z Włoszczowsko -
J�drzejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, w okolicach Szydłowa z Jeleniowsko -
Staszowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz na południowym wschodzie z Solecko -
Pacanowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 
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Jest to obszar o charakterze rolniczo - le�nym. W jego szacie ro�linnej dominuj� bory sosnowe  
i mieszane oraz zbiorowiska niele�ne - torfowiska z udziałem rzadkich ro�lin tj.: przygiełka biała, 
sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błotny, szerokolistny. 

Liczne stawy i zbiornik Cha�cza tworz� biotypy dla wielu gatunków ptaków wodno -
bagiennych. Obszar ten pełni wa�ne ekologiczne funkcje ł�cznikowe pomi�dzy Zespołem Parków 
Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia.  
 
Ch�ci�sko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Poło�ony jest w cz��ciach obszarów gmin nale��cych do powiatu kieleckiego: Morawica, 
Piekoszów i Sitkówka-Nowiny oraz w gminach nale��cych do powiatu j�drzejowskiego i miasta 
Kielce. ChKOChK zajmuje powierzchni� 11 124 ha. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem 
silnie zurbanizowanym. Lasy zajmuj� tu znikomy procent powierzchni (1,4), przewa�aj� natomiast 
u�ytki rolne (56 %). Otulina podobnie jak cały park charakteryzuje si� wyj�tkowymi walorami  
w zakresie przyrody nieo�ywionej. Pozwoliło to na ustanowienie tu rezerwatu geologicznego 
"Wolica" oraz pomnika przyrody nieo�ywionej. Osobliwo�ci� przyrody �ywej chronion� równie�  
w formie pomnika przyrody jest klon w miejscowo�ci Karsznica. 
 
Cisowsko-Orłowi�ski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Swym zasi�giem obejmuje tereny gminy powiatu kieleckiego: Bieliny, Daleszyce, Górno, 
Łagów, Pierzchnica, i Raków. Obszar pokrywa si� z zasi�giem dawnej otuliny Parku i obejmuje 
tereny o du�ych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie 
cennych walorów parku krajobrazowego. C-OOChK zajmuje powierzchni� 23 748 ha. Obejmuje 
tereny rolnicze g�sto zaludnione oraz obszary le�ne, które zajmuj� 28 % powierzchni. We wschodniej 
cz��ci wyst�puje pokrywa lessowa z charakterystyczn� rze	b� erozyjn� (w�wozy, parowy, itp.). 
Ochron� obj�to warto�ciowe obiekty przyrody �ywej i nieo�ywionej (10 pomników przyrody  
i 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). Znajduje si� tu ponadto wiele zabytków �wiadcz�cych��
o bogactwie dziedzictwa kulturowego regionu, w tym liczne obiekty architektury �wieckiej  
i sakralnej. 
 
Jeleniewski Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Poło�ony jest na obszarze gmin nale��cych do powiatu kieleckiego: Łagów i Nowa Słupia 
oraz w gminach nale��cych do powiatu opatowskiego i ostrowieckiego i zajmuje powierzchni� 
10 591 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi�cy otulin� parku obejmuje głównie tereny 
u�ytkowane rolniczo i obszary zurbanizowane. U�ytki rolne zajmuj� 79 % ogólnej powierzchni, lasy 
tylko 11 %. Otulina to obszar charakteryzuj�cy si� ogromnymi walorami przyrodniczo- 
krajobrazowymi. Ustanowiono tu pi�kny krajobrazowo a jednocze�nie posiadaj�cy wyj�tkow� 
warto�� naukow� i dydaktyczn� (ze wzgl�du na przyrod� nieo�ywion�) rezerwat geologiczny 
"W�wóz w Skałach". Wyst�puj� tu naturalne murawy i zaro�la kserotermiczne (porastaj� zbocza 
w�wozów z wychodniami skał dewo�skich). Na obszarze otuliny spotka� mo�na tak�e pojedyncze 
obiekty przyrodnicze chronione w formie pomników przyrody (o�ywionej- d�by, topole białe  
i nieo�ywionej). Obszar otuliny to teren na, którym znajduje si� tak�e wiele obiektów �wiadcz�cych  
o bogactwie dziedzictwa kulturowego. Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej jest XIV 
wieczny ko�ciół. Do ciekawszych obiektów budownictwa �wieckiego nale�� pozostało�ci zespołów 
małych dworów, zwykle wraz z parkami. 
 
Nadnidzia�ski Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Poło�ony jest na obszarze gminy Chmielnik nale��cej do powiatu kieleckiego oraz w gminach 
nale��cych do powiatu: buskiego, j�drzejowskiego, kazimierskiego i pi�czowskiego. NOChK 
zajmuje powierzchni� 26 011 ha. Obszar pokrywa si� z zasi�giem dawnej otuliny Parku i obejmuje 
tereny o du�ych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni zachowanie 
cennych walorów parku krajobrazowego. Otulina Nadnidzia�skiego Parku Krajobrazowego obejmuje 
tereny wyst�powania rzadkich gipsowych formacji geologicznych z licznymi formami krasowymi,  
a tak�e ciepłolubnych zbiorowisk ro�linno�ci kserotermicznej, torfowiskowej i bagiennej. 
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Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu 
Obszar ten stanowi otulin� Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Poło�ony jest na terenie 

gminy nale��cej do powiatu kieleckiego: Łopuszno, oraz pozostałych gmin nie b�d�cych na terenie 
powiatu: Fałków, Kluczewska, Krasocin, Słupia Konecka. Zajmuje powierzchni� 9 165,1 ha. 
Odznacza si� du�� zmienno�ci� budowy geologicznej i rze	by terenu. Wyst�puj� tu obok siebie formy 
rze	by o charakterze typowym dla ni�u, jak i elementy rze	by wy�ynnej. Centraln� o� morfologiczn� 
obszaru zajmuje Pasmo Przedborsko – Małogoskie, zbudowane z wapieni górno jurajskich oraz 
kredowych piaskowców. Zlokalizowanych jest tu wiele zabytków architektonicznych. 
Ró�norodno�� warunków siedliskowych w POChK powoduje silne zró�nicowanie i bogactwo szaty 
ro�linnej. Fitocenozy le�ne reprezentuj�: olsy, ł�gi, grady, bory sosnowe i bory mieszane. Ponadto na 
terenie tym wyst�puj� ró�norodne zespoły ł�kowe, zbiorowiska wodne i bagienne, torfowiskowe  
i ciepłolubnych muraw kserotermicznych. Wyst�puje tu szereg gatunków zwierz�t obj�tych ochron� 
prawn� m. in. 2 gatunki grzybów obj�tych ochron� �cisł�: szmaciak gał�zisty, purchawica olbrzymia, 
52 gatunki ro�lin naczyniowych obj�tych ochron� �cisł� i cz��ciow� np.: cis pospolity, sasanka 
otwarta, storczyk blady. Prowadzona jest te� gospodarka łowiecka realizowana w poszczególnych 
obwodach.�

 
Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu   

 Poło�ony jest na terenie otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, na obszarze gminy 
nale��cej do powiatu kieleckiego: Bodzentyn oraz pozostałych gmin nie nale��cych do powiatu: 
Pawłów, Starachowice, Suchedniów, W�chock. Zajmuje powierzchni� 16 236 ha. S� to głównie 
tereny rolnicze i zurbanizowane. W�ród gruntów rolniczych przewa�aj� u�ytki rolne, które stanowi� 
79 % powierzchni. Natomiast lasy zajmuj� jedynie 10,5 % obszaru otuliny. Na terenie tym 
usytuowanych jest 11 pomników przyrody o�ywionej, 3 pomniki przyrody nieo�ywionej, 2 u�ytki 
ekologiczne, 4 stanowiska dokumentacyjne. 

 
Suchedniowsko - Obl�gorski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Poło�ony jest w cz��ciach obszarów gmin nale��cych do powiatu kieleckiego: Miedziana Góra, 
Mniów, Strawczyn, Zagna�sk oraz pozostałych gmin nie nale��cych do powiatu: Bli�yn, Ł�czna, 
Skar�ysko – Kamienna, St�porków, Suchedniów, zajmuje powierzchni� 25 681 ha. Stanowi otulin� 
Suchedniowsko-Obl�gorskiego Parku Krajobrazowego. S� to tereny rolnicze g�sto zaludnione oraz 
obszary le�ne. Na obszarze S – OOChK znajduje si� rezerwat geologiczno-archeologiczny "Kr�gi 
Kamienne", u�ytki ekologiczne – 3, stanowisko dokumentacyjne i zespół przyrodniczo -krajobrazowy. 
Ponadto ochron� obj�to pojedyncze obiekty przyrody �ywej i nieo�ywionej. Zlokalizowane s� tu 
liczne zabytki kultury materialnej - sakralnej i �wieckiej. Unikalne w skali ogólnokrajowej  s� obiekty 
dawnego przemysłu i techniki Staropolskiego Okr�gu Przemysłowego.   

 
Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu  

Poło�ony jest w otulinie Szanieckiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy nale��cej do 
powiatu kieleckiego: Chmielnik oraz pozostałych gmin nie nale��cych do powiatu: Busko – Zdrój, 
Kieje, Solec – Zdrój, Stopnica, zajmuje powierzchni� 12 859 ha. Graniczy z Nadnidzia�skim 
Obszarem Chronionego Krajobrazu. Stanowi liczne enklawy bardzo warto�ciowego krajobrazu 
przyrodniczego z wieloma zbiorowiskami ro�linno�ci kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej 
rozsianych w harmonijnym krajobrazie ł�k i pól. Na obszarze tym wyst�puj� liczne zabytki kultury 
materialnej z interesuj�c� form� budownictwa przy u�yciu miejscowego kamienia. 
 
Rezerwaty przyrody 

 Cenne obszary przyrody �ywej i nieo�ywionej na terenie powiatu kieleckiego zostały obj�te 
ochron� rezerwatow�. W zale�no�ci od celu i sposobu realizacji ochrony wyró�nia si� rezerwaty 
przyrody �cisłe - czyli poddane ochronie całkowitej, słu��ce wył�cznie celom naukowym  
i dydaktycznym. Na tym terenie ruch turystyczny oraz wszelka ingerencja człowieka s� zabronione. 
Rezerwaty cz��ciowe, na których ingerencja człowieka jest �ci�le okre�lona, ruch turystyczny odbywa 
si� tylko na wyznaczonych szlakach.  
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Na terenie powiatu kieleckiego wyró�nia si� rezerwaty przyrody o�ywionej: 
 
Radomice – (miejscowo�� Radomice, gmina Morawica). Jest to rezerwat le�ny obj�ty cz��ciow� 
ochron�, utworzony w 1953 r. o powierzchni 23,20 ha w celu zachowania fragmentu lasu z cisem oraz 
udziałem ro�lin charakterystycznych dla Gór �wi�tokrzyskich.  
Zamczysko – (miejscowo�� Makoszyn, gmina Bieliny). Jest to rezerwat le�ny �cisły  
o powierzchni 14,14 ha, utworzony w 1959 r. Poło�ony jest w centralnej cz��ci Pasma Orłowi�skiego 
i zajmuje szczytowa cz��� góry Zamczysko. Wyst�puj� tu lasy bukowe z domieszk� jodły, jawora, 
klonu i d�bu bezszypułkowego. Niektóre okazy drzew osi�gn�ły wiek około 220 lat. Wyst�puj� tu 
równie�: �ywiec cebulkowy i gruczołowaty, marzanka wonna, kopytnik, gajowiec, narecznica 
krótkoostna, czy�ciec le�ny. 
Białe Ługi – (miejscowo�� Wymysłów, gmina Daleszyce) – rezerwat torfowiskowy, obj�ty ochron� 
cz��ciow�, został utworzony w 1959 r. na powierzchni 408,44 ha, poło�ony jest u podnó�a Pasma 
Cisowskiego. Wyst�puje tu w przewadze ro�linno�� torfowiskowa z �urawin� błotn�, modrzewic� 
zwyczajn�, prawnie chronion� rosiczk� okr�głolistn�. Obok torfowiska w obr�bie rezerwatu ochronie 
podlegaj� obszary le�ne z licznymi gatunkami ro�linno�ci obj�tej ochron� tj. rosiczka okr�głolistna  
i długolistna, liczne storczyki, taj��a jednostronna, w�tlik błotny, �urawina, borówka bagienna. Fauna 
reprezentowana jest tu przez m. in. bociana czarnego. 
Sufraganiec - (miejscowo�� Niewachlów, gmina Miedziana Góra) – rezerwat krajobrazowy, obj�ty 
ochron� cz��ciow�, został utworzony w 1961 r. w celu zachowania lasu mieszanego z jodł�, zajmuje 
powierzchni� 16,91 ha. W przewa�aj�cej cz��ci wyst�puje tu ro�linno�� zespołu jedliny wy�ynnej  
i podzespołu boru mieszanego wilgotnego. 
Cisów, im. prof. Z. Czubi�skiego - (miejscowo�� Cisów, gmina Daleszyce) – rezerwat le�ny, obj�ty 
ochron� cz��ciow�, został utworzony w 1970 r. na powierzchni 40,58 ha. Poło�ony we wschodniej 
cz��ci Pasma Cisowskiego, u podnó�a Góry Włochy. Obszar ten porastaj� stare drzewostany w wieku 
ok. 100-160 lat, głównie jodła, d�b bezszypułkowy, buk, sosna i grab. Wyst�puje tu bogate runo le�ne 
m. in. z fiołkiem le�nym, gajownikiem, zawilcem, d�brówk� rozłogow�, jasnot� biał�, borówk� 
czernic�, narecznic� samcz�. 
Milechowy - (miejscowo�� Bolmin, gmina Ch�ciny) – rezerwat le�ny, obj�ty ochron� cz��ciow�, 
został utworzony w 1978 r., o powierzchni 133,73 ha. Rezerwat obejmuje szczytow� cz��� masywu 
Góry Milechowskiej. Znajduje si� tu jaskinia Piekło. Obszar ten porastaj� siedliska le�ne: las wy�ynny 
mieszany, bór mieszany wy�ynny, bór �wie�y i las wy�ynny z dominuj�cymi drzewami: sosn�, 
d�bem, grabem z udziałem osiki, klonu, jaworu, lipy i buka. Do ro�lin prawnie chronionych zaliczono: 
wisienk� karłowat�, wawrzynek wilczełyko, zawilca wielkokwiatowego, lili� złotogłów, bluszcza 
pospolitego, marzank� wonn� i konwali� majow�. 
Kamie� Michniowski - (miejscowo�� Michniów, gmina Bodzentyn) – rezerwat le�ny, obj�ty ochron� 
cz��ciow�, został utworzony w 1978 r., o powierzchni 10,5 ha w celu zachowania wielogatunkowych 
zbiorowisk le�nych oraz wychodni piaskowców dolnodewo�skich z ciekaw� ro�linno�ci�. Obszar ten 
porastaj� siedliska le�ne o cechach lasu puszcza�skiego, dominuje tu jodła z domieszk� sosny i buka, 
brzozy i osiki. W poszyciu wyst�puje leszczyna, �wierk, jarz�bina, bez koralowy i trzmielina. Runa 
le�ne reprezentowane jest przez: kosmatka owłosiona, jastrz�biec kosmaczek, gajowiec �ółty, 
majownik dwulistny oraz paprocie tj.: wietlica samicza, narecznica samcza i krótkoostna. 
Wykus - (miejscowo�� Wykus, gmina Bodzentyn i W�chock – le��cy poza granicami powiatu) – 
rezerwat le�ny, obj�ty ochron� cz��ciow�, został utworzony w 1978 r., o powierzchni 53,01 ha, 
obejmuje fragment rzeki Łubianki i jej dopływu wraz z północnym zboczem wzniesienia Wykus. 
Rezerwat porastaj� lasy i bory mieszane o cechach lasu naturalnego z udziałem: sosny, jodły �wierka, 
garbu, d�bu bezszypułkowego, brzozy, olszy i osiki. Wyst�puj� tu ro�liny prawnie chronione m. in. 
wawrzynek wilcze łyko, widłak. 
Góra Dobrzeszowska - (miejscowo�� Dobrzeszów, gmina Łopuszno) – rezerwat le�ny, obj�ty 
ochron� cz��ciow�, o powierzchni 24,57 ha, został utworzony w 1982 r., w celu zachowania 
naturalnych elementów przyrodniczych: wychodni piaskowców, walorów krajobrazowych, zbiorowisk 
ciekawej ro�linno�ci. Rezerwat porastaj� lasy z przewag� jodły, brzozy i grabu. 
Barania Góra - (miejscowo�� Obl�gorek, gmina Strawczyn) – rezerwat le�ny, obj�ty ochron� 
cz��ciow�, o powierzchni 24,57 ha, został utworzony w 1994 r. Na obszarze tym wyst�puje wiele 
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gatunków ro�lin naczyniowych, obj�tych ochron� prawn�, m. in.: wawrzynek wilczełyko, barwinek 
pospolity, bluszcz. Spo�ród rzadkich gatunków wyst�puje: jawor, narecznica szerokolistna, 
wierzbownica górska, kokoryczka okółkowa. 
Góra Sieradowska - (miejscowo�� Siekierno, gmina Bodzentyn) – rezerwat le�ny, obj�ty ochron� 
cz��ciow�, o powierzchni 197,67 ha, został utworzony w 1995 r. w celu zachowania naturalnych 
zbiorowisk o charakterze ro�linno�ci górskiej i lasu puszcza�skiego. Rezerwat obejmuje północne 
zbocze wzniesienia Góra Sieradowska. Wyst�puj� tu siedliska boru jodłowego, buczyny karpackiej, 
boru mieszanego oraz ł�gu. Na obszarze tym wyst�puje wiele gatunków ro�lin, obj�tych ochron� 
prawn�, m. in.:paprocie – paprotnik kolczysty, zanokcica skalna i zielona; widłaki – wroniec 
jałowcowaty i go	dzisty; storczyki – kruszczyk szerokolistny, buławik mieczolistny, listera jajowata, 
gnie	nik le�ny, a tak�e pełnik europejski, zdrojówka rutewkowata, zawilec wielkokwiatowy, jaskier 
kaszubski, �ywiec dziewi�ciolistny, parzydło le�ne, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, 
pierwiosnka wyniosła. 
Słopiec - (miejscowo�� Słopiec, gmina Daleszyce) – rezerwat le�ny, obj�ty ochron� cz��ciow�,  
o powierzchni 8,18 ha, został utworzony w 1995 r. w celu zachowania naturalnych zbiorowisk  
o charakterze ro�linno�ci wyst�puj�cej na terenach torfowiskowych. 
Na przewa�aj�cej cz��ci torfowiska wyst�puje zespół wełnianki i torfowca z turzyc� dzióbkowat�. Do 
bardzo rzadkich ro�lin naczyniowych rozpoznanych na torfowisku nale��: modrzewnica zwyczajna, 
brzoza omszona, bagno zwyczajne, �urawina błotna, rosiczka długolistna, bobrek trójlistkowy, 
storczyk szerokolistny, ponad to wiele gatunków reliktowych – arktyczno - borealne mchy oraz 
glacjalne wierzby. 
Ewelinów – (gmina Łopuszno) - rezerwat le�ny obj�ty cz��ciow� ochron�, utworzony w 2006 r.  
o powierzchni 14,89 ha w celu ochrony rzadkich i zagro�onych gatunków ro�lin naczyniowych. Do 
grupy gatunków podlegaj�cych całkowitej ochronie zaliczono 14 roslin: orlik pospolity, buławnik 
wielkokwiatowy, buławnik czerwony, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna, kruszczyk 
szerokolistny, goryczka w�skolistna, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, widłak go	dzisty, 
miodownik melisowaty, gnie	nik le�ny, podkolan biały, cis pospolity. Do grupy gatunków 
podlegaj�cych ochronie cz��ciowej zaliczono 9 ro�lin: konwalia majowa, kruszyna pospolita, bluszcz 
pospolity, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa, paj�cznica gał�ziasta, zanokcica skalna, bodziszek 
le�ny, fiołek przedziwny. 
Górna Krosna – (gminy Mniów i Zagna�sk oraz nie nale��ca do powiatu gmina St�porków) - 
rezerwat florystyczno - ornitologiczny utworzony w 2004 r. o powierzchni 413,02 ha w celu 
zachowania naturalnego odcinka rzeki Krosna i fragmentu jej doliny z wyst�puj�cymi tam cennymi 
zbiorowiskami ro�lin oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierz�t. Rezerwat poło�ony jest w płn. 
- zach. cz��ci Gór �wi�tokrzyskich. Jest to obszar bagien, torfowisk, turzycowisk oraz podmokłych 
ł�k i lasów.  
Oleszno – (gmina Łopuszno i nie nale��ca do powiatu gmina Krosocin) - rezerwat le�ny, utworzony  
w 1970 r. o powierzchni 262,73 ha w celu zachowania fragmentu rozległego kompleksu bagiennych 
lasów olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze. Na terenie rezerwatu wyst�puje 
wiele gatunków ro�lin zagro�onych i chronionych np. wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, 
liczydło górskie, cis pospolity oraz ptaków np. bocian czarny, orlik krzykliwy. 
 
Rezerwaty przyrody nieo�ywionej na terenie powiatu kieleckiego, to obszary obejmuj�ce odkrywki 
geologiczne, miejsca wyst�powania zjawisk krasowych, profile glebowe, przykłady erozji, �lady 
dawnego kopalnictwa. Na tym terenie wyst�puj�:  
 
Góra Zelejowa - (miejscowo�� Zelejowa, gmina Ch�ciny), zajmuje powierzchni� 67 ha, utworzony 
został w 1954 r. w celu zachowania form skalnych, b�d�cych przykładem wietrzenia krasowego. 
Rezerwat obejmuje wi�ksz� cz��� wzniesienia, którego zbocze porasta las z dominacj� sosny, za� po 
stronie południowej krzewy – tarnina, berberys, jałowiec, ró�a i niska sosna. Obj�ta ochron� prawn� 
jest wisienka stepowa oraz murawy z wieloma gatunkami kserotermicznymi i naskalnymi, tj.: rojnik 
pospolity, rozchodnik ostry, zanokcica skalna, zawilec wielkokwiatowy. 
Góra Miedzianka - (miejscowo�� Miedzianka, gmina Ch�ciny), zajmuje powierzchni� 25 ha, 
utworzony został w 1958 r. w celu zachowania walorów krajobrazowych Pasma Ch�ci�skiego oraz 
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zachowania �ladów dawnych robót górniczych. Wzgórze porasta przewa�nie ro�linno�� zielna,  
a obj�ty ochron� prawn� na tym terenie jest zawilec wielkokwiatowy i sasanka. 
Góra �akowa - (miejscowo�� Szewce, gmina Sitkówka - Nowiny), zajmuje powierzchni� 50,48 ha, 
utworzony został w 1999 r. Obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� powierzchniowe i podziemne 
pozostało�ci górnictwa kruszcowego rud ołowiu. Na tym terenie w�ród urwisk, załomów i bloków 
skalnych wyst�puje ro�linno�� prawnie chroniona tj.: lilia złotogłów, podkolan biały, konwalia 
majowa, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko. 
Jaskinia Raj - (miejscowo�� Dobrz�czka, gmina Ch�ciny), zajmuje powierzchni� 7,78 ha, utworzony 
został w 1968 r. w celu zachowania malowniczej jaskini krasowej z unikatow� szat� naciekow� oraz 
namuliska z cennymi zabytkami archeologicznymi. Obszar rezerwatu porasta las, w którym wyst�puje 
ro�linno�� prawnie chroniona tj.: lilia złotogłów, sasanka ł�kowa, bluszcz pospolity, wawrzynek 
wilczełyko, widłak jałowcowaty. 
Góra Rzepka - (miejscowo�� Ch�ciny, gmina Ch�ciny), zajmuje powierzchni� 9,09 ha, utworzony 
został w 1981 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie skał dewo�skich oraz pozostało�ci 
górnictwa kruszcowego. Na terenie rezerwatu wyst�puj� zbiorowiska ro�linno�ci kserotermicznej 
(obecnie silnie zniszczonej), z prawnie chronionym dziewi��siłem. 
Barcza - (miejscowo�� Barcza, gmina Zagna�sk), zajmuje powierzchni� 14,57 ha, utworzony został  
w 1984 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie skał dolnodewo�skich. Obszar rezerwatu 
porasta las z dominacj� sosny wraz z jodł�, rzadziej brzoz�, d�bem, modrzewiem i bukiem. 
Kr�gi Kamienne - (miejscowo�� Tumlin, gmina Miedziana Góra), zajmuje powierzchni� 12,75 ha, 
utworzony został w 1994 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie dolnotriasowych 
piaskowców tumli�skich.  
W�wóz w Skałach - (miejscowo�� Skały, Czaj�cice, gmina Nowa Słupia i nie nale��ca do powiatu 
gmina Wa�niów), zajmuje powierzchni� 3,18 ha, utworzony został w 1995 r., obejmuje cz��ciow� 
ochron� prawn� wychodnie dolomitów �rodkowodewo�skich zalegaj�ce w gł�bokim w�wozie. �ciany 
w�wozu porasta naturalna ro�linno�� kserotermiczna i naskalna z ciekawymi gatunkami ro�lin 
rzadkich i prawnie chronionych tj.: czy�ciec szorstki, zanokcica murowa, kostrzewa blada, ciemi��nik 
pospolity, czosnek skalny, rojnik pospolity, paj�cznica gał�zista, oman szorstki i wiele innych. W tym 
zespole muraw i zaro�li wyst�puj� liczne gatunki bezkr�gowców – paj�ki, owady, �limaki. 
Moczydło - (miejscowo�� Jaworznia-Zagórze, gmina Piekoszów), zajmuje powierzchni� 16,21 ha, 
utworzony został w 1995 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie i odsłoni�cia skał 
dewo�skich, permskich i triasowych oraz pozostało�ci po dawnym górnictwie kruszcowym. Na 
terenie rezerwatu wyst�puj� zbiorowiska ro�linno�ci kserotermicznej wapiennolubnej, z prawnie 
chronionym zawilcem wielkokwiatowym i sasank� ł�kow�. 
Perzowa Góra - (miejscowo�� Hucisko, gmina Strawczyn), zajmuje powierzchni� 33,08 ha, 
utworzony został w 1995 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie i odsłoni�cia skalne 
piaskowca triasowego. Parti� szczytow� rezerwatu porasta las jodłowo-bukowy z domieszk� jaworu, 
grabu, d�bu i sosny. Wyst�puj� tu zbiorowiska z gatunkami ro�lin rzadkich i prawnie chronionych m. 
in.: �nie�yczka przebi�nieg, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, konwalia majowa, marzanka wonna. 
Chelesiowa Jama - (miejscowo�� Jaworznia, gmina Piekoszów), zajmuje powierzchni� 25,83 ha, 
utworzony został w 1997 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� unikatowy zespół form krasowych 
podziemnych i powierzchniowych. W jego skład wchodzi najdłu�sza w Polsce (poza obszarem Tatr) 
jaskinia o nazwie „Chelesiowa Jama”. Jaskinia ta jest jednym z najwi�kszych w kraju stanowisk 
wyst�powania nietoperzy. W 2007 roku planuje si� pomniejszy� rezerwat Chelosiowa Jama ze 
wzgl�du na obni�enie warto�ci przyrodniczej tego terenu. 
Góra Jeleniowska - (miejscowo�� Jeleniów, gmina Nowa Słupia), zajmuje powierzchni� 15,56 ha, 
utworzony został w 1997 r., obejmuje cz��ciow� ochron� prawn� wychodnie i odsłoni�cia 
górnokambryjskich piaskowców kwarcytowych. 
Wolica – (gmina Ch�ciny) - rezerwat utworzony w 2000 r. o powierzchni 2,78 ha w celu ochrony 
nieczynnego kamieniołomu, z niewielkim jeziorkiem na dnie. W �cianach kamieniołmu znajduj� si� 
odsłoni�cia płytowych wapieni �rodkowego triasu tzw. dolnego wapienia muszlowego,  
z nagromadzon� warstw� brekcji kostnej z unikalnymi szcz�tkami ryb. Rezerwat poło�ony jest  
w otulinie Ch�ci�sko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego, pomi�dzy wsiami Wolica i Siedlce. 
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W tab. 3 zestawiono formy ochrony przyrody zlokalizowane w gminach powiatu kieleckiego. 
 

Tabela 3. Formy ochrony przyrody na obszarach gmin powiatu kieleckiego 
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1 2 3 4 5 7 8 10 
1. Gmina Bieliny 1  1 2   

2. 
Miasto i gmina 
Bodzentyn 1 1 3 11   

3. 
Miasto i gmina 
Ch�ciny 1  5 4   

4. 
Miasto i gmina 
Chmielnik 1 2  5 1  

5. Gmina Daleszyce 1 2 3 11 1 1 
6. Gmina Górno 1   5 1  
7. Gmina Łagów 2 2  6 3  
8. Gmina Łopuszno 1  1 3 1  
9. Gmina Masłów    5   
10. Gmina Miedziana Góra 1 1 2 3 1 1 
11. Gmina Mniów 1 1 1 2 1 1 
12. Gmina Morawica   1 3 1 2 
13. Gmina Nowa Słupia 1  2 1 1  
14. Gmina Piekoszów 1  2 7 4 2 
15. Gmina Pierzchnica 1   4  1 
16. Gmina Raków 1 4  12 6 1 

17. 
Gmina Sitkówka - 
Nowiny 1  1 1 2  

18. Gmina Strawczyn 1  2 3 3  
19. Gmina Zagna�sk  1 1 2 11 2 1 

	ródło: strona internetowa rop.mos.gov.pl  
 
6.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 
Polityka ekologiczna pa�stwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma na celu 

zahamowanie strat ró�norodno�ci biologicznej na poziomie wewn�trzgatunkowym (genetycznym), 
gatunkowym i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). 

Ochrona ró�norodno�ci biologicznej zwi�zana jest z ochron� zasobów przyrody, niezale�nie od 
formalnego statusu ochronnego tych terenów i sposobu ich u�ytkowania. 

 
Najwa�niejszym celem ochrony przyrody i krajobrazu w powiecie kieleckim jest: 

 
Cel  

Ochrona i wzrost ró�norodno�ci biologicznej i krajobrazowej 

6.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu b�dzie powstrzymanie 

procesu zmniejszania si� ró�norodno�ci biologicznej. 
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Podstaw� wszelkich działa� w zakresie ochrony przyrody b�dzie inwentaryzacja przyrodnicza 
województwa w celu typowania kolejnych obszarów do obj�cia ochron�, kontynuowana w ramach 
działa� Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz w ramach wykonywanych opracowa� 
ekofizjograficznych w samych gminach, które wspomagaj� tak�e typowanie obszarów cennych 
przyrodniczo. 

Problematyka ochrony �rodowiska jest uwzgl�dniona w dokumentach strategicznych  
i bran�owych. Takim przykładem jest „Strategia rozwoju powiatu kieleckiego” i „ Strategia Rozwoju 
Turystyki w Powiecie Kieleckim w latach 2004 - 2013”. 
 
Kierunki działa� 

• Utrzymanie ró�norodno�ci siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. 
• Tworzenie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych. 
• Dalszy rozwój sieci NATURA 2000 wraz z wdro�eniem struktur zarz�dzaj�cych tymi 

obszarami na terenie całego województwa, w tym opracowanie programów zarz�dzania  
i planów ochrony tych obszarów oraz wdro�enie systemu korytarzy ekologicznych. 

• Wdro�enie monitoringu przyrodniczego zgodnego z wymogami unijnymi oraz  
z zaleceniami konwencji przyrodniczych.  

• Wzmacnianie roli opracowa� ekofizjograficznych przy uzgadnianiu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w gminach. 

• Wła�ciwy rozwój i obsługa ruchu turystycznego. 
• Prowadzenie szkole� i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody  

i ró�norodno�ci biologicznej, w tym tworzenie �cie�ek przyrodniczo dydaktycznych. 
 

6.2. Ochrona i zrównowa�ony rozwój lasów 
 
Podstawowymi przepisami prawnymi reguluj�cymi zagadnienia gospodarki le�nej s�: 

• Ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach, (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. nr 45, poz. 435   
z pó	niejszymi zmianami). 

• rozporz�dzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2080/92 EWG.. 
 

6.2.1. Stan wyj�ciowy 
 
W powiecie kieleckim lasy odgrywaj� znacz�c� rol� w strukturze przyrodniczej regionu. 
S�, bowiem najwa�niejszym ogniwem wi���cym główne komponenty �rodowiska, tworz�c 

w�zły ekologiczne o wybitnych walorach przyrodniczych oraz le�ne korytarze ekologiczne, 
umo�liwiaj�ce rozprzestrzenianie si� gatunków. Ponadto obszary le�ne spełniaj� ró�norodne funkcje, 
pocz�wszy od ochronnych zapewniaj�cych ochron� pozostałym komponentom przyrody  
i gospodarczych stanowi�cych 	ródło surowców dla wielu gał�zi przemysłu, po społeczne 
kształtuj�ce korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społecze�stwa. 

Lasy i grunty le�ne w powiecie kieleckim zajmowały 78276,7 ha (wg stanu na 31.12.2005 r.) co 
stanowiło 34,8 % ogólnej powierzchni powiatu. W 2006 r. powierzchnia ta zwi�kszyła si� do 78 
717,00 ha co stanowi 35,0 %. 

Powierzchni� lasów i gruntów le�nych w powiecie kieleckim wraz ze struktur� własno�ci 
w latach 2004 -2005 przedstawiono w tab. 4.  
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Tabela 4. Dane o le�nictwie w powiecie kieleckim 
 

Lata 
Powierzchnia gruntów le�nych  [ha] 

 w tym grunty le�ne 
 Własno�� Skarbu Pa�stwa Własno�ci nie skarbu Pa�stwa 

 

Ogółem Lasy 
Ogółem 

Ogółem Zarz�d 
LP 

Zarz�d 
ANR 

Ogółem Gmin Prywatne 

2004 16912,0 
cało�� 
lasy 

152,0 16760,0 

 

78324,3 76949,7 61564,3 61412,3 54051,2 - 

72,5 ha stanowi� lasy ochronne 

2005 16986,2 
cało�� 
lasy 

157,2 16512,0 

 

78276,7 76879,6 61447,7 61290,6 54082,2 314,0 

71 ha stanowi� lasy ochronne 
	ródło: dane GUS 
Legenda:  
LP – Lasy Pa�stwowe, ANR - Agencja Nieruchomo�ci Rolnej 

 
W 2005 r. grunty le�ne powiatu kieleckiego stanowi�ce własno�� Skarbu Pa�stwa wynosiły  

78,3 % całej powierzchni. Zarz�dzane s� one w 88 % przez jednostk� organizacyjn� „Lasy 
Pa�stwowe” i administrowane przez 10 nadle�nictw podporz�dkowanych Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Pa�stwowych w Radomiu. Lasy nie b�d�ce własno�ci� Skarbu Pa�stwa stanowi� 21,7 % całej 
powierzchni le�nej. Wła�cicielami tych lasów s� głównie osoby prywatne oraz wspólnoty gruntowo - 
le�ne i spółdzielnie produkcyjne. Na rys. 4 przedstawiono powierzchnie zajmowane przez lasy 
pa�stwowe i prywatne na terenie powiatu kieleckiego. 
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Rysunek 4. Powierzchnie lasów pa�stwowych i prywatnych w powiecie kieleckim  

(stan 31.12.2005 r.) 
 

Na przestrzeni 2 lat (2004 - 2005) powierzchnia lasów zmniejszyła si� o 70,1 ha, co stanowi ok. 
0,09 % całej powierzchni le�nej. 

W tab. 5 przedstawiono dane o le�nictwie dla poszczególnych gmin powiatu kieleckiego. 
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Tabela 5. Dane o le�nictwie dla gmin powiatu kieleckiego 
Powierzchnia gruntów le�nych  [ha] 

w tym grunty le�ne 
 

Lata Ogółem Lasy 

Własno�� Skarbu 
Pa�stwa 

Gminy Prywatni 

Lesisto�� [%] 

Gmina Bieliny 
2004 2684,2 2656,5 1937,5 5,7 741,0 30,2 
2005 2684,2 2656,5 1937,5 5,7 741,0 30,2 

Gmina Bodzentyn 
2004 7355,5 7210,9 7162,5 - 193,0 45,0 
2005 7355,5 7210,9 7162,5 - 193,0 45,0 

Gmina Ch�ciny 
2004 2702,3 2688,5 1304,9 89,4 1308,0 21,1 
2005 2702,3 2688,5 1304,9 89,4 1308,0 21,1 

Gmina Chmielnik 
2004 2786,2 2749,1 1640,9 7,4 1138,0 19,2 
2005 2789,1 2752,0 1641,5 11,6 1136,0 19,3 

Gmina Daleszyce 
2004 12851,5 12572,7 11332,8 26,7 1492,0 56,6 
2005 12856,1 12575,5 11333,6 27,5 1495,0 56,6 

Gmina Górno 
2004 972,1 950,0 801,1 - 171,0 11,4 
2005 972,1 950,0 801,1 - 171,0 11,4 

Gmina Łagów 
2004 3191,0 3141,5 2752,0 - 439,0 27,8 
2005 3190,9 3141,0 2752,9 - 438,0 27,8 

 
Gmina Łopuszno 

2004 7415,7 7259,6 6108,4 2,3 1307,0 41,1 
2005 7420,4 7260,9 6109,1 2,3 1309,0 41,1 

Gmina Masłów 
2004 3216,7 3158,7 2631,7 - 585,0 36,0 
2005 3215,2 3156,3 2634,2 - 581,0 36,6 

Gmina Miedziana Góra 
2004 3015,2 2950,1 2737,2 - 278,0 41,6 
2005 3015,6 2949,7 2737,6 - 278,0 41,6 

Gmina Mniów 
2004 2511,9 2484,1 1268,9 2,0 1241,0 26,1 
2005 2513,0 2485,1 1270,0 2,0 1241,0 26,1 

Gmina Morawica 
2004 3698,0 3652,7 2305,0 - 1393,0 26,0 
2005 3710,0 3664,7 2310,0 - 1400,0 26,1 

Gmina Nowa Słupia 
2004 2429,2 2391,0 2272,2 - 157,0 27,8 
2005 2429,2 2391,0 2272,2 - 157,0 27,8 

Gmina Piekoszów 
2004 1566,2 1565,1 225,9 15,3 1325,0 15,3 
2005 1595,2 1594,1 211,7 15,5 1368,0 15,6 

Gmina Pierzchnica 
2004 2372,8 2344,3 1507,3 1,5 864,0 22,4 
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Powierzchnia gruntów le�nych  [ha] 
w tym grunty le�ne 

 
Lata Ogółem Lasy 

Własno�� Skarbu 
Pa�stwa 

Gminy Prywatni 

Lesisto�� [%] 

2005 2375,9 2347,3 1506,4 1,5 868,0 22,4 
Gmina Raków 

2004 8552,2 8398,3 5909,2 - 2643,0 43,9 
2004 8413,4 8258,5 5773,4 - 2640,0 43,2 

Gmina Sitkówka - Nowiny 
2004 1811,2 1771,5 1669,3 - 142,0 38,7 
2005 1813,8 1774,0 1668,8 - 145,0 38,8 

Gmina Strawczyn 
2004 1754,6 1741,9 807,6 - 947,0 20,2 
2005 1766,6 1753,9 807,6 - 959,0 20,3 

Gmina Zagna�sk 
2004 7437,7 7263,2 7040,0 1,7 396,0 58,4 
2005 7458,2 7269,5 7055,5 1,7 401,0 58,5 
	ródło: dane GUS 

 
Na terenie województwa �wi�tokrzyskiego w zasi�gu 3 starostw, w tym kieleckiego został 

utworzony zarz�dzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 13 grudnia  
2004 r. Le�ny Kompleks Promocyjny „Puszcza �wi�tokrzyska” jako 18 z kolei  w kraju. Zasi�giem 
swym obejmuje on obszar pełnego działania 4 nadle�nictw, w tym Łagów i Zagna�sk z terenu 
powiatu kieleckiego. Powierzchnia LKP „Puszcza �wi�tokrzyska” wynosi 68 245 ha (Łagów – 
19 670 ha, Zagna�sk – 9 954 ha). Celem działania LKP Puszcza �wi�tokrzyska jest promocja trwale 
zrównowa�onej gospodarki le�nej, ochrona zasobów przyrody i prowadzenie działa� w zakresie 
edukacji le�nej. 
 
Struktura siedliskowa, gatunkowa i wiekowa oraz zagro�enia lasów 

Na terenie powiatu kieleckiego jest ok. 70 % siedlisk lasowych, a borowych ponad 20 %.  
Głównym walorem lasów powiatu kieleckiego s� cenne pod wzgl�dem siedliskowym  
i przyrodniczym struktury drzewostanów, które zachowały w wielu miejscach charakter naturalnych 
zbiorowisk le�nych. �wiadczy o tym trwało�� na wła�ciwych siedliskach wielu cennych gatunków 
drzew tj.: modrzewia polskiego, buka zwyczajnego, cisa pospolitego, jodły pospolitej oraz rzadkich 
gatunków flory wy�ynnej i górskiej.  
Procentowy udział gatunków lasotwórczych jest nast�puj�ca: 

- sosna ok. 60 %, 
- jodła 15 - 20 %, 
- modrzew ok. 10 %, 
- buk 6 - 7 %,  
- d�b ok. 5 %, 
- inne tj.: brzoza, olcha, grab. 
Przeci�tny wiek drzewostanu w lasach pa�stwowych powiatu kieleckiego wynosi ok. 70 lat. 

Struktur� wiekow� w lasach pa�stwowych stanowi� drzewostany w III i IV klasie, zajmuj�c 
najwi�ksz� powierzchni� 60 - 70 %. Drzewostany V klasy wiekowej i starsze zajmuj� ponad 20 % 
ogółu powierzchni. Natomiast w lasach prywatnych przewa�aj� drzewostany młodszych klas wieku 
(ok. 40 - letnie), stanowi�ce w du�ym procencie powojenne zalesienia gruntów rolnych. 

Du�ym zagro�eniem dla tych drzewostanów jest m.in. zanieczyszczenie powietrza wód  
i gleb przez rozwijaj�cy si� w minionych latach na tym terenie przemysł. Dzi� mo�na zauwa�y� tego 
skutki jako osłabienie naturalnej odporno�ci drzewostanów przed czynnikami chorobotwórczymi oraz 
nasilenie zachorowalno�ci drzewostanów. 
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Na terenach le�nych nie nale��cych do Skarbu Pa�stwa dodatkowym czynnikiem 
zagro�eniowym jest du�e rozdrobnienie kompleksów le�nych, które miejscami powoduje przerwanie 
ci�gło�ci naturalnych ekosystemów le�nych i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, b�d�cych ostoj� 
dla dziko �yj�cej fauny.  

Zagro�enia zwi�zane z wyst�powaniem grzybów paso�ytniczych zaobserwowano 
w nadle�nictwie Chmielnik (opie�kowa zgnilizna korzeni i huba korzeniowa). 

Na wskutek oddziaływania gazów i pyłów, około 90 % powierzchni lasów regionu 
�wi�tokrzyskiego znajduje si� w I strefie tzw. uszkodze� słabych, a jedynie tylko 112 ha w strefie III - 
uszkodze� silnych. Oprócz zagro�e� zwi�zanych z zanieczyszczeniem �rodowiska powa�ne szkody  
w lasach wyrz�dzaj� po�ary, których główn� przyczyn� pozostaje nadal ludzka nieostro�no��  
i podpalenia. Do zagro�onych po�arami (II kategoria zagro�enia) nale�� obszary le�ne 
administrowane przez nadle�nictwa w powiecie kieleckim: Łagów, Daleszyce, Chmielnik i Zagna�sk, 
o ł�cznej powierzchni ok. 44368 ha. 
Najbardziej zagro�one s� lasy w gminie Daleszyce i Raków. 

 
Zalesienia 

Wska	nik lesisto�ci dla powiatu kieleckiego w latach 2004 - 2005 utrzymuje si� na tym samym 
poziomie i wynosi 34,8 %. Obserwuje si� niski procent dolesiania gruntów w powiecie kieleckim. 
Stopie� zalesienia w poszczególnych gminach powiatu kieleckiego przedstawiono na rys. 5. 

 
Rysunek 5. Lesisto�� w gminach powiatu kieleckiego (	ródło: PO� dla Województwa 

�wi�tokrzyskiego) 
Legenda: 

 
Zgodnie z zało�eniami wojewódzkiego „Programu Zwi�kszania Lesisto�ci” w województwie 

�wi�tokrzyskim, w okresie 2001 - 2020 zalesieniem planowano obj�� powierzchni� ponad 54 ty�. ha 
gruntów rolnych (�rednio 2700 ha/rok). Najwi�ksze preferencje zalesieniowe z obszaru województwa 
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�wi�tokrzyskiego uzyskało 14 gmin, w tym 5 gmin z powiatu kieleckiego. S� to gminy: Ch�ciny, 
Daleszyce, Morawica, Piekoszów i Raków. Pod uwag� wzi�to nast�puj�ce kryteria: udział gleb 
najsłabszych, rze	ba terenu, potrzeby ochrony wód podziemnych, zagro�enia erozj� wodn�, niska 
lesisto��, deficyt wody, obszary chronione, zlewnie chronione, obszary rekreacyjne, zagro�enia 
warunków �ycia ludno�ci. Gospodarka le�na odgrywa istotn� rol�, przede wszystkim na terenach  
o słabych jako�ciowo glebach. Na obszarach o dobrych warunkach glebowych lesisto�� jest niska  
i nie przewiduje si� jej istotnego zwi�kszenia. Planowany w okresie 2005-2020 udział terenów do 
zalesienia w powiecie kieleckim wynosi 13373,4 ha [	ródło: „Program Małej Retencji dla 
województwa �wi�tokrzyskiego”]. 

Aktualizacja w 2003 r. Krajowego Programu Zwi�kszania Lesisto�ci wskazuje do zalesienia  
43 gminy województwa �wi�tokrzyskiego, w tym 7 nale��cych do powiatu kieleckiego - s� to tereny 
wiejskie gmin: Ch�ciny, Łopuszno, Piekoszów, Raków, Łagów, Nowa Słupia i Bodzentyn.  

 
Główne zagro�enia i problemy  

1) Utrata wa�no�ci uproszczonych planów urz�dzenia lasu i brak inwentaryzacji dla lasów nie 
stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa,  

2) 2 Problemy z realizacj� decyzji okre�laj�cych zadania w lasach nie stanowi�cych własno�ci 
Skarbu Pa�stwa. 

3) Organizacja zabezpieczenia obszarów le�nych prywatnej własno�ci. 
4) Kradzie�e drewna, 
5) Du�e za�miecanie terenów le�nych (wci�� powstaj�ce nowe „dzikie wysypiska” �mieci oraz 

słabe tempo likwidacji ju� istniej�cych). 
6) Retencjonowanie wody na terenach le�nych wszystkich form własno�ci. 
7) Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasów.  
8) Niewystarczaj�ca ilo�� infrastruktury turystycznej i komunalnej w s�siedztwie lasów. 

 
Problemy w zakresie lesisto�ci 

• zbyt du�e rozdrobnienie kompleksów le�nych, powoduj�ce przerwanie ci�gło�ci naturalnych 
ekosystemów le�nych i ograniczenie liczby nisz ekologicznych, b�d�cych ostoj� dla dziko 
�yj�cej fauny, 

• brak w wi�kszo�ci gmin powiatu kieleckiego aktualnych planów zagospodarowania 
przestrzennego ujmuj�cych grunty do zalesie� z uwzgl�dnieniem uwarunkowa� przyrodniczo -
krajobrazowych,  

• brak korzystniejszych warunków pomocy finansowej przy zalesieniu w przypadku finansowania 
przez starostwo powiatowe, 

• uszkodzenia drzewostanów oraz słaba ich kondycja zdrowotna, b�d�ca skutkiem oddziaływania 
zanieczyszczonego powietrza gazami, pyłami przemysłowymi, 

• du�e zagro�enie po�arowe, nasilaj�ce si� szczególnie podczas ostatnio wyst�puj�cych upałów  
w miesi�cach letnich i panuj�c� w tym okresie susz�, 

• niedostateczne wykonywanie prac piel�gnacyjnych zabiegów piel�gnacyjnych, 
• niski procent i słabe tempo zalesie� i zadrzewie� �ródpolnych, 
• brak odpowiedniego dostosowania lasów dla rozwoju turystyki i agroturystyki, 

 
6.2.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 

Cel  
Rozwijanie trwale zrównowa�onej gospodarki le�nej 

 
6.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 

 
Działalno�� gospodarcz� w lasach Skarbu Pa�stwa reguluje Plan urz�dzania lasów. Plany te 

zawieraj� program edukacji le�nej społecze�stwa i program ochrony przyrody, który w działaniach 
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gospodarczych uwzgl�dnia m. in. ochron� siedlisk przyrodniczych oraz ochron� zagro�onych  
i chronionych gatunków ptaków i ro�lin. 

W przypadku lasów nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, działalno�� gospodarcz� 
reguluje uproszczony plan urz�dzenia lasów wraz z inwentaryzacj� jego stanu. 

Działania na rzecz poprawy stanu terenów le�nych w powiecie kieleckim powinny by� zgodne  
z zasadami i kryteriami zawartymi w „Wojewódzkim programie zwi�kszania lesisto�ci na lata 2000 - 
2020”. 

Działaniami na rzecz zapewnienia bezpiecze�stwa ekologicznego i rozwijania gospodarki 
le�nej b�d�: 

• Realizacja gospodarki le�nej na terenie powiatu kieleckiego w oparciu o Plan urz�dzenia 
lasów i uproszczony plan urz�dzenia lasów wraz z inwentaryzacj� stanu lasów (w tym jego 
aktualizacja). 

• Działania zwi�zane z zabezpieczeniem przyszłych obszarów le�nych (szczególnie na 
prywatnej własno�ci) pod wzgl�dem przeciwpo�arowym poprzez budow� dróg i zbiorników 
po�arowych. 

• Zalesianie nowych terenów z uwzgl�dnieniem uwarunkowa� przyrodniczo - 
krajobrazowych. 

• Tworzenie zrzesze� prywatnych wła�cicieli lasów w celu pozyskiwania �rodków unijnych. 
• Ujmowanie w opracowywanych w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego 

gruntów do zalesie� z uwzgl�dnieniem uwarunkowa� przyrodniczo - krajobrazowych. 
• Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na warunki �ycia ludzi oraz na równowag� 

przyrodnicz�. 
• Ochrona ró�norodno�ci biologicznej �rodowiska le�nego, szczególnie ochron� lasów, które 

stanowi� naturalne fragmenty rodzimej przyrody, chroni� �rodowisko przyrodnicze, pełni� 
funkcje krajobrazowe, glebochronne i wodochronne, chroni� tereny nara�one na 
zanieczyszczenie i uszkodzenie, słu�� potrzebom naukowym. 

• Produkcja drewna oraz innych surowców i produktów, na zasadzie racjonalnej gospodarki. 
• Rozwój społecznych funkcji lasów z równoczesnym równowa�eniem ich funkcjami 

ekologicznymi. 
• Zapewnienie wła�ciwego nadzoru nad lasami nie stanowi�cymi własno�ci Skarbu Pa�stwa. 
 
Działania priorytetowe 

Aby osi�gn�� w/w cele wymagane jest zrealizowanie nast�puj�cych działa� priorytetowych: 
• sukcesywne zwi�kszenie lesisto�ci na terenie powiatu zgodnie z wojewódzkim programem, 
• wspomaganie działa� wynikaj�cych z uproszczonego planu urz�dzenia lasów  m.in.: 

- powi�kszanie zasobów le�nych w wyniku przebudowy drzewostanów jednogatunkowych na 
mieszane oraz droga zabiegów biomelioracyjnych - działania ci�głe, 

- powi�kszania ró�norodno�ci biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, 
gatunkowym i ekosystemowym, m.in. poprzez wprowadzanie gatunków rodzimych, 
przebudow� monokultur itp. - działania ci�głe, 

• kontynuowanie odbudowy lub przebudowy drzewostanów zmienionych lub silnie 
uszkodzonych w wyniku działania ró�nych czynników (m.in. zanieczyszczenie powietrza), 

• utrzymanie wielofunkcyjno�ci lasów i wzmo�enie ich korzystnego oddziaływania na 
�rodowisko (zwi�kszenie funkcji glebochronnej, wodochronnej i klimatotwórczej), 

• dostosowanie lasów i le�nictwa, w wi�kszym ni� dotychczas zakresie, do wypełniania 
zró�nicowanych funkcji społecznych (np. turystycznych), 

• poprawy stanu i produkcyjno�ci lasów prywatnych, 
• prowadzenie edukacji w celu podnoszenia �wiadomo�ci społecze�stwa (w tym pracowników 

le�nictwa) w zakresie celów i korzy�ci płyn�cych z trwałej i zrównowa�onej gospodarki 
le�nej, 

• powszechna i ci�gła ochrona lasów przed wył�czeniem z u�ytkowania le�nego 
(zagospodarowanie lasów na cele niele�ne w planach miejscowych mo�e by� dokonane tylko 
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w uzasadnionych przypadkach i przy braku innych rozwi�za� przestrzennych) – działania 
ci�głe, 

• systematyczne porz�dkowanie ewidencji gruntów pod k�tem pełnego uwzgl�dnienia gruntów 
zalesionych - działania ci�głe. 

 
6.3. Ochrona powierzchni ziemi 
 
6.3.1 Stan wyj�ciowy (gleby) 

 
Zró�nicowanie fizyczno - geograficzne obszaru województwa �wi�tokrzyskiego wpływa na 

ró�norodno�� wyst�puj�cych tutaj gleb. Pod wzgl�dem typologicznym dominuj�ca grup� stanowi� 
mało �yzne gleby bielicowe i pseudobielicowe. No ogół s� one rozdzielone niewielkimi kompleksami 
gleb brunatnych. �rednio urodzajne gleby brunatne wyst�puj� mniej powszechnie ni� gleby 
bielicowe. Ich obecno�� zwi�zana jest głównie z terenami le�nymi, a tak�e z wyst�puj�cymi  
w podło�u skałami zasobnymi w glinokrzemiany zasadowe i w�glan wapnia. Mady powstałe  
z namułów rzecznych wyst�puj� najliczniej w dolinach wi�kszych rzek. Inne wyst�puj�ce  
w województwie typy gleb to r�dziny skupione głównie na obszarze Gór �wi�tokrzyskich.  

Według szacunkowych oblicze� gleby najwy�szych klas bonitacyjnych (I-IIIa) stanowi� 25,8 % 
ogółu gleb w województwie. Gleby �rednich klas (IIIb - IVb) stanowi� 41,3 % i dominuj� przede 
wszystkim w �rodkowej cz��ci województwa. Gleby klas najni�szych (V - VI) to około 32,9 % 
wszystkich gleb. W województwie �wi�tokrzyskim rozró�nia si� 10 kompleksów przydatno�ci 
rolniczej gruntów ornych. W gminach powiatu kieleckiego wyst�puj� gleby kompleksu: 

• pszennego wadliwego (ze wzgl�du na wra�liwo�� tych gleb na susz� dobór ro�lin 
ograniczony) głównie w gminie Miedziana Góra, 

• �ytniego bardzo dobrego (kompleks ten w zale�no�ci od stopnia agrotechniki przydatny do 
uprawy niemal�e wszystkich ro�lin) wyst�puje w gminie Strawczyn, 

• �ytniego dobrego (w doborze ro�lin przewa�a uprawa �yta i ziemniaków, a na 
wilgotniejszych glebach owies) wi�ksze obszary wyst�puj� w gminach Pierzchnica 
i Łopuszno, 

• �ytniego słabego (dobór ro�lin jest zredukowany, uprawia si� najcz��ciej �yto, seradel�, 
łubin i tyto� oraz owies) najwi�ksze powierzchnie w gminach Ch�ciny i Łopuszno,  

• �ytniego bardzo słabego (zakres upraw na ogół zaw��a si� do �yta, łubinu i seradeli) 
najwi�ksze powierzchnie w gminach: Daleszyce, Ch�ciny, Piekoszów i Sitkówka, 

• zbo�owo-pastewnego mocnego (u�ytkowanie na przemian u�ytki zielone i grunty orne) 
wyst�puj� w gminach Masłów i Nowa Słupia,  

• zbo�owo-pastewnego słabego (w doborze ro�lin przewa�a �yto i ziemniaki) najliczniej 
wyst�puj� w gminie Mniów. 

 
W powiecie kieleckim dominuj� gleby klas niskich (V - VI), które stanowi� około 51 %  

w stosunku do powierzchni u�ytków rolnych. Wyst�puje tu jeden z najni�szych wska	ników jako�ci 
i przydatno�ci rolniczej gleb (32,1 pkt) według analizy Instytutu Uprawy Nawo�enia  
i Gleboznawstwa w Puławach. (	ródło: Raport „Stan �rodowiska w województwie �wi�tokrzyskim  
w 2005 roku”, WIO�, Kielce 2006). 

Cz��� terenów rolnych bezpo�rednio zwi�zana z procesami produkcji rolniczej okre�lana jest 
mianem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ogólna waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
oprócz jako�ci gleb uwzgl�dnia ponadto warunki agroklimatyczne, stosunki wodne i rze	b� terenu. 
Najwi�kszy �redni wska	nik jako�ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej powy�ej 50 punktów  
(w zakresie 70 - 80) wyst�puje w gminach: Bodzentyn  i Nowa Słupia. Natomiast najni�szy �redni 
wska	nik jako�ci rolniczej przestrzeni poni�ej 50 pkt wyst�puje w gminach powiatu kieleckiego  
tj: Zagna�sk (49,8), Sitkowa-Nowiny (49,3), Morawica (49,0), Mniów (48,6), Daleszyce (45,8), 
Ch�ciny (45,4) oraz Łopuszno, Miedziana Góra i Piekoszów (wg Raportu „Stan �rodowiska  
w województwie �wi�tokrzyskim w 2005 roku”, WIO�, Kielce 2006) 
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Jako�� rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiecie kieleckim przedstawiono na  
rys. 6.  

 

 
Rysunek 6. Jako�� rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiecie kieleckim 

 
Legenda: 

 
	ródło: Program ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego 
 
Zanieczyszczenie gleb 

Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie województwa �wi�tokrzyskiego odnosi si� głównie 
do obecno�ci metali ci��kich (kadm, ołów, nikiel, mied	, cynk) i siarki siarczanowej. Wyst�puje ono 
przede wszystkim: 

• na terenach i w otoczeniu du�ych zakładów przemysłowych, 
• w du�ych aglomeracjach miejsko - przemysłowych, 
• wokół składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, 
• w s�siedztwie dróg o du�ym nat��eniu ruchu pojazdów, 
• w s�siedztwie zakładów górniczych, 
• na terenach rolniczych gdzie niewła�ciwe stosowane s� chemiczne �rodki do produkcji 

rolnej. 
Aktualnie obowi�zuj�ce kryteria oceny zanieczyszcze� metalami ci��kimi jest zawarte  

w zał�czniku do rozporz�dzenia ministra �rodowiska z dnia 9 wrze�nia 2002 r. w sprawie standardów 
jako�ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Monitoring gleb sieci krajowej opiera si� na badaniach 
prowadzonych przez Instytut Uprawy, Nawo�enia i Gleboznawstwa w Puławach w interwale 
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pi�cioletnim. Obejmuje on 9 punktów na terenie województwa �wi�tokrzyskiego. W powiecie 
kieleckim punkty zlokalizowane s� w 2 gminach: 

- Morawica – Dyminy, 
- Masłów – Wola Kopcowa.  

Generalnie stopie� zanieczyszczenia gleb na terenie województwa �wi�tokrzyskiego uznaje si� 
za niski. Ostatnie badania w ramach Ogólnokrajowego Programu Bada� Rolniczej Przestrzeni 
Produkcyjnej (w latach 1992-1997) w kilku przypadkach przekroczenie pierwiastka ołowiu i miedzi 
glebach powiatu kieleckiego (gmina Miedziana Góra). Zanieczyszczenia te miały charakter 
punktowy, a nie przestrzenny. W latach 2002 - 2003 WIO� w Kielcach przeprowadził w ramach 
monitoringu badania gleb m.in. pod k�tem zawarto�ci miedzi, niklu, cynku, chromu, ołowiu i kadmu 
w s�siedztwie składowiska Promnik w gminie Strawczyn. Uzyskane wyniki wykazały poziom 
analizowanych oznacze� w granicach normatywnych, co �wiadczy o ich naturalnej zawarto�ci  
w glebach nie powoduj�cej zagro�enia dla produkcji rolnej. 

Badania potwierdziły �e gleby w województwie �wi�tokrzyskim odpowiadaj� warunkom do 
podejmowania upraw rolniczych metodami ekologicznymi i produkcji nieska�onej �ywno�ci. 
  
Zakwaszenie gleb 

Z bada� gleb pod k�tem odczynu pH, prowadzonych WIO� w latach 2000 - 2005 (badania  
5 - letnie) wynika, i� na terenie województwa �wi�tokrzyskiego przewa�aj� gleby zakwaszone.  
W strukturze gleb jako�ciowej gleb opartej na warto�ci odczynu pH, w powiecie kieleckim gleby  
o odczynie bardzo kwa�nym i kwa�nym stanowi� 61 % i wyst�puj� w nast�puj�cych gminach: 
Mniów, Łagów, Bodzentyn, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Strawczyn, Raków i Pierzchnica. Odczyn 
gleb uzale�niony jest od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego gleby, a tak�e 
stosowanych w jej obr�bie zabiegów agrotechnicznych. �ródłem zakwaszenia mog� by� ponadto 
procesy zachodz�ce pomi�dzy korzeniami ro�lin a gleb�, zmineralizowanie substancji organicznej 
gleby lub te� powstawanie kwasów organicznych w substancjach humusowych. Obni�ony poziom pH 
(zakwaszenie) ogranicza zawarto�� w glebie przyswajalnych przez ro�liny składników pokarmowych, 
a jednocze�nie ułatwia gromadzenie metali ci��kich. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby 
poddaje si� wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnosz�cy zdolno�ci 
produkcyjne gleby głównie poprzez popraw� jej �yzno�ci oraz ograniczenie skutków 
zanieczyszczenia metalami ci��kimi. Na podstawie oceny stopnia zakwaszenia gleb WIO� stworzył 
skal� potrzeb wapnowania gleb w odniesieniu do całego województwa. Konieczno�� i potrzeba 
wapniowania w powiecie kieleckim obejmuje 49 % powierzchni u�ytków rolnych. Procentowy udział 
zakwaszonych gleb w powiecie kieleckim przedstawia rys. 7.  
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Rysunek 7. Zakwaszenie gleb w powiecie kieleckim 

Legenda: 

 
	ródło: Program Ochrony �rodowiska dla Województwa �wi�tokrzyskiego 
 
Erozja gleb 

Istotnym zjawiskiem wpływaj�cym na jako�� gleb jest erozja, czyli proces naturalnej degradacji 
mechanicznej. Zakres i skala jej wyst�powania uzale�nione s� od szeregu czynników zwi�zanych 
głównie z rze	b� terenu, a tak�e z warunkami hydrologicznymi i meteorologicznymi. Do 
najistotniejszych elementów przyrodniczych i czynników warunkuj�cych erozj� nale��, zatem 
zró�nicowanie rze	by, nachylenie terenu, jego wyeksponowanie, wysoko�ci wzgl�dne, gł�boko�ci 
wyst�powania wód gruntowych, form wyst�powania wód powierzchniowych, wielko�ci przepływu 
cieków, a tak�e czynniki klimatyczne zwi�zane głównie z wyst�powaniem wiatrów (kierunek, 
pr�dko��) i opadów atmosferycznych (nat��enie, cz�stotliwo�� itp.). Skala erozji uzale�niona jest te� 
od samej gleby, a konkretnie jej cech decyduj�cych o naturalnej odporno�ci na degradacje 
mechaniczn�. 

W powiecie kieleckim grunty s� nara�one na erozj� wietrzn�, szczególnie tam gdzie lesisto�� 
jest bardzo niska, a gleby s� poddatne na wywiewanie.  
 
Warunki glebowo - rolnicze 

Na terenie powiatu kieleckiego w 2005 r. u�ytki rolne zajmowały powierzchni� ok. 118,8 tys. 
ha, z czego grunty orne stanowiły ok. 70,6 % tj. 83,9 tys. ha. W tab. 6 przedstawiono struktur� 
u�ytków rolnych w powiecie kieleckim w latach 2004 - 2005. 
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Tabela 6. Struktura u�ytków rolnych w powiecie kieleckim 
Powierzchnia [ha] 

w tym 
 

Lata U�ytki rolne 
ogółem Grunty orne Sady Ł�ki Pastwiska 

1 2 3 4 5 6 
2004 116994 82120 1226 28005 5643 
2005 118774 83913 1320 27136 6405 

	ródło: dane GUS 
 
Struktur� u�ytków rolnych w gminach powiatu kieleckiego w latach 2004-2005 przedstawia  

tab. 7. 
 

Tabela 7. Struktura u�ytków rolnych w gminach powiatu kieleckiego 
Powierzchnia [ha] 

w tym 
Nazwa gminy lata 

U�ytki rolne 
ogółem Grunty orne Sady Ł�ki Pastwiska 

1 2 3 4 5 6 7 
2004 5353 3886 26 1294 147 Bieliny 
2005 5353 3888 26 1293 146 
2004 7382 5131 98 1891 262 Bodzentyn 
2005 7847 5892 163 1324 468 
2004 6978 4907 38 1432 601 Ch�ciny 
2005 6962 4865 44 1456 597 
2004 9476 7608 262 1230 376 Chmielnik 
2005 9442 7568 262 1238 374 
2004 7488 5139 28 2090 231 Daleszyce 
2005 7488 5139 28 2090 231 
2004 6221 4641 19 1444 117 Górno 
2005 6232 4625 20 1459 128 
2004 7169 5610 94 1102 363 Łagów 
2005 7169 5610 94 1102 363 
2004 8635 5307 25 2808 495 Łopuszno 
2005 8635 5307 25 2808 495 
2004 4182 2634 22 1328 198 Masłów 
2005 4152 2650 23 1326 153 
2004 3140 1960 23 1036 121 Miedziana 

Góra 2005 3140 1960 23 1036 121 
2004 5454 3240 17 1897 300 Mniów 
2005 5712 3220 17 1917 558 
2004 7446 5344 63 1677 362 Morawica 
2005 7446 5344 63 1677 362 
2004 5119 3671 202 1035 211 Nowa Słupia 
2005 5119 3671 202 1035 211 
2004 6793 4290 15 2025 463 Piekoszów 
2005 6788 4292 8 2025 463 
2004 6391 4397 152 1383 459 Pierzchnica 
2005 7412 5362 152 1439 459 
2004 8399 6680 47 1195 477 Raków 
2005 8399 6680 47 1195 477 
2004 1405 1014 30 214 147 Sitkówka - 

Nowiny 2005 1405 1014 30 214 147 
Strawczyn 2004 6042 4180 32 1664 166 
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Powierzchnia [ha] 
w tym 

Nazwa gminy lata 
U�ytki rolne 

ogółem Grunty orne Sady Ł�ki Pastwiska 
1 2 3 4 5 6 7 

2005 6042 4180 32 1664 166 
2004 3921 2481 33 1260 147 Zagna�sk 
2005 4031 2646 61 838 486 

	ródło: dane GUS 
 
Rekultywacja terenów zdegradowanych 

Na terenie powiatu kieleckiego wi�kszo�� terenów zdegradowanych pod wzgl�dem 
morfologicznym zwi�zana jest z eksploatacj� i przetwórstwem surowców skalnych. 
Intensywna eksploatacja złó� (np. na terenie gmin: Ch�ciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny) narusza 
naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian w �rodowisku naturalnym oraz powstanie 
trwałych przekształce� powierzchni terenu, powstanie wyrobisk, hałd, odpadów przeróbczych  
i zło�owych, niekiedy osuszanie gruntów, zanieczyszczenie wód. 

W przypadku eksploatacji surowców mineralnych bez wzgl�du na wielko�� wydobycia 
okre�lany jest ka�dorazowo kierunek rekultywacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie  
w dokumentacjach zezwalaj�cych na wydobycie. Obowi�zek rekultywacji zawsze ci��y na zakładzie 
eksploatuj�cym zło�e.  

W latach 2004-2006 Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało 2 decyzje zobowi�zuj�ce 
wła�cicieli gruntów w Woli Jachowej (gmina Górno) do przeprowadzenia rekultywacji gruntów 
zanieczyszczonych zwi�zkami ropopochodnymi. 
Obecnie organem ochrony �rodowiska wła�ciwym w sprawach odpowiedzialno�ci za zapobieganie 
szkodom w �rodowisku i ich napraw� jest Wojewoda zgodnie z art. 7. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w �rodowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75, poz. 493) 
 
Tereny zagro�one masowymi ruchami ziemi 

Do degradacji terenu przyczynia si� równie� powstawanie osuwisk, które mog� stanowi� 
zagro�enie nie tylko dla �rodowiska przyrodniczego, ale równie� dla zdrowia i �ycia ludzi lub 
zwierz�t. 
Według danych z Geo-zagro�enia (projekt badawczy nr 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D  zrealizowany 
na zamówienie Ministerstwa �rodowiska) na terenie powiatu kieleckiego wyst�puj� 4 osuwiska: 

• osuwisko aktywne (zmiany coroczne) o powierzchni 100 m2 w gminie Górno, jest to skarpa 
wykopu drogowego, 

• osuwisko mało aktywne (zmiany w cyklu wieloletnim) o powierzchni 7500 m2  
w gminie Pierzchnica, jest to zbocze stoku wy�ynnego, 

• osuwisko mało aktywne (zmiany w cyklu wieloletnim) o powierzchni 1800 m2  
w gminie Łagów, jest to zbocze doliny rzeki, 

• osuwisko mało aktywne (zmiany w cyklu wieloletnim) w gminie Łagów (m. Niwa), jest to 
skarpa wykopu drogowego i skarpa nasypu. 

 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 

dotycz�cych ruchów masowych ziemi (Dz. U. nr 121, poz. 840) okre�la:  
• sposób ustalenia terenów zagro�onych ruchani masowymi ziemi oraz terenów na których 

wyst�puj� te ruchy,   
• metody, zakres i cz�stotliwo�� prowadzenia obserwacji (monitoringu), 
• informacje jakie powinien zawiera� rejestr oraz sposób prowadzenia, form� i układ rejestru. 

 
Główne zagro�enia i problemy 

1. Naturalne zagro�enie gleb procesami erozyjnymi. 
2. Zakwaszenie gleb obni�aj�ce ich przydatno�� rolnicz�. 
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3. Degradacja powierzchni ziemi spowodowana przemysłem, a tak�e rozbudow� infrastruktury 
technicznej zaopatrzenia w energi� wod� i gaz oraz rozbudow� sieci drogowej. 

4. Lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ci��kimi głównie w s�siedztwie du�ych zakładów 
przemysłowych oraz głównych szlaków komunikacyjnych. 

5. Naturalne zró�nicowanie gleb utrudniaj�ce ujednolicenie i zintegrowanie gospodarki rolnej 
w ramach powiatu pod k�tem struktury i technologii produkcji 

 
6.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 

Cel 

Ochrona �rodowiska glebowego przed degradacj� 
 
6.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Podstawowymi zadaniami w zakresie ochrony gleb b�d� działania prewencyjne (wspieranie 

dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałaj�cych erozji gleb) oraz restrykcyjne przestrzeganie 
ochrony gruntów w sferze działalno�ci gospodarczej. Z drugiej jednak�e strony b�d� podejmowane 
działania rekultywacyjne, przywracaj�ce walory przyrodnicze gruntów. 
 
Kierunki działa� 

• Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 
u�ytkowanych rolniczo. 

• Wdra�anie programów rolno�rodowiskowych uwzgl�dniaj�cych działania prewencyjne 
w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb. 

• Minimalizacja negatywnego wpływu działalno�ci gospodarczej na stan �rodowiska 
glebowego poprzez modernizacje technologii. 

• Utrzymanie jako�ci gleby i ziemi powy�ej lub co najmniej na poziomie wymaganych 
standardów. 

• Prowadzenie okresowych bada� zanieczyszcze� gleb i ziemi. 
• Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów zagro�onych ruchami masowymi ziemi wraz 

z rejestrem zawieraj�cym informacje o tych terenach. 
• Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych. 
 

6.4. Ochrona zasobów kopalin 
 

6.4.1. Stan wyj�ciowy 
 

Znaczn� cz��� strefy kieleckiej stanowi paleozoiczny trzon Gór �wi�tokrzyskich. O� trzonu 
lekko zapada si� na zachód, odsłaniaj�c na wschodzie skały starsze – kambryjskie. Skały młodszego 
paleozoiku przewa�aj� na zachodzie. Strefa kielecka dzieli si� na dwie cz��ci: południow� – 
antyklinorium ch�ci�sko – klimontowski i północn� – synklinorium kielecko – łagowskie. 
Antyklinorium reprezentuje prawie pełen profil paleozoiku, natomiast synklinorium to struktura 
depresyjna wypełniona m.in. sfałdowanymi osadami dewonu i karbonu. Najwi�ksze znaczenie na tym 
obszarze maj� dewo�skie piaskowce, wapienie, łupki i dolomity. Utwory czwartorz�dowe 
reprezentowane s� przez plejstoce�skie piaski, �wiry i gliny oraz holoce�skie mady, piaski i torfy.  
Na zachodzie w przedłu�eniu strefy kieleckiej skały paleozoiczne s� przykryte jurajskimi  
i triasowymi piaskowcami, wapieniami i iłami, natomiast na wschodzie mi��szami pokładami lessu. 

 
Powiat kielecki charakteryzuje si� znaczn� i urozmaicon� baz� surowców, głównie surowców 

skalnych. Sprzyja temu zró�nicowana budowa geologiczna oraz korzystne warunki geologiczno – 
górnicze. 
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Podstawowymi aktami prawnymi obowi�zuj�cymi aktualnie w Polsce w zakresie ochrony 
zasobów kopalin s�: 

• 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 �rodowiska, ustawa z dnia 27 kwiecie� 2001 r. (Dz. U. z dnia 4 lipca 2006 r. 
nr 129 poz. 902 – tekst ujednolicony). 

 
Najwa�niejszym w ochronie zasobów kopalin jest wymóg uzyskania decyzji o �rodowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia po przeprowadzeniu post�powania w sprawie oceny 
oddziaływania na �rodowisko, a tak�e system koncesji udzielanych na podstawie ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze na poszukiwanie i rozpoznawanie złó� kopalin oraz ich wydobywanie  

 
Na terenie powiatu kieleckiego według stanu na 2005 rok udokumentowano 143 zło�a. Obecnie 

eksploatowanych jest 38 złó�, nie eksploatowanych 99, a 6 eksploatowanych jest okresowo (gminy: 
Chmielnik, Piekoszów, Nowa Słupia). Aktualny stan zasobów eksploatowanych złó� przedstawiono 
w tab. 8. 

Na terenie powiatu wydobywane s� piaskowce. Odgrywaj� one du�� rol� w budownictwie jako 
kamienie drogowe i budowlane. Wydobywane s� równie� gipsy i anhydryty, surowce ilaste, a tak�e 
kruszywa naturalne. Oprócz piasków dla budownictwa i drogownictwa w formie złó� wyst�puj� 
piaski szklarskie, a tak�e piaski do produkcji betonu komórkowego i piaski do produkcji cegły 
wapienno - piaskowej.  

 
Tabela 8. Zło�a eksploatowane na terenie powiatu kieleckiego w ty�. Mg 

Zasoby 
ty� Mg 

Lp. Gmina Nazwa zło�a Stan 
zagospodarowania 

zło�a Geologiczne 
bilansowe 

Przemysłowe 

Wydobycie 

Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego 
1. Ch�ciny Ch�ciny - 

Wolica 
eksploatowane 140 785 89 954 5 

2. Pierzchnica Drugnia - 
Rz�dowa 

eksploatowane 995 376 6 

3. Łopuszno Gnie	dzista – 
Góra Ma�kowa 

eksploatowane 2 091 2 091 165 

4. Łagów Nowy Staw eksploatowane wapienie 
5181, 

dolomit 46,6 

2164 60 

5. Piekoszów Ostrówka i 
Ołowianka 

eksploatowane 165 767 54 144 3 026 

6. Sitówka - 
Nowiny 

Trzuskawica eksploatowane 666 770 281 336 2 244 

7. Pierzchnica Wierzbie eksploatowane 1 657 1 489 39 
Wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

8. Sitkówka - 
Nowiny 

Kowala eksploatowane 146 421 131 055 1 109 

Kamienie łamane i boczne - piaskowce 
9. Zagna�sk Sosnowica7 eksploatowane 168 168 3 
10. Miedziana 

Góra 
Tumlin – Gród7 eksploatowane 564 328 2 

11. Masłów Wi�niówka8 eksploatowane 63 798 40 372 525 
Kamienie łamane i boczne - wapienie 

12. Sitkówka -   
Nowiny 

Bolechowice2 eksploatowane 3 660 3 660 0 

13. Chmielnik Celiny I2 eksploatowane 28 680 11 239 226 
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14. Sitkówka -  
Nowiny 

Ja	wica2 eksploatowane 17 953 16 932 769 

15. Górno Józefka eksploatowane 7 999 4 193 317 
16. Górno Józefka2 eksploatowane 1 948 1 842 119 
17. Miedziana 

Góra 
Kostomłoty2 eksploatowane 1 489 951 148 

18. Miedziana 
Góra 

Laskowa Góra eksploatowane 18 781 5 815 505 

19. Morawica Morawica III2 eksploatowane 123 620 53 529 1 452 
20. Chmielnik Ptasznik 2 eksploatowane 8 619 - - 
21. Chmielnik Ptasznik I2 eksploatowane 10 133 2 836 150 
22. Morawica Radkowice - 

Podwole 
eksploatowane 13 086 13 086 1 049 

23. Piekoszów Szczukowskie 
Górki I2 

eksploatowane 1 326 1 326 75 

24. Łagów Winna eksploatowane 17 792 17 792 261 
25. Morawica Wola Morawicka eksploatowane 9 972 2 940 1 

Kruszywo naturalne – piaski i �wiry 
26. Górno B�czków eksploatowane 253 253 63 
27. Górno B�czków II eksploatowane 211 211 14 
28. Morawica Brzeziny eksploatowane 155 155 49 
29. Morawica Brzeziny II eksploatowane 3 262 3 262 60 
30. Ch�ciny Mosty I eksploatowane 1 809 443 162 
31. Ch�ciny Mosty II eksploatowane 23 336 1 950 17 
32. Morawica Nida eksploatowane 2 032 1 822 80 
33. Mniów Przełom - 

Zborowice 
eksploatowane 617 617 18 

34. Daleszyce Suków eksploatowane 5 211 4 498 81 
35. Mniów Zaborowice eksploatowane 1 108 613 28 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej 
36. Pierzchnica Drugnia eksploatowane 68 - 2 
37. Mniów Pał�gi eksploatowane 2 567 2 255 20 

Zło�a gipsu i anhydrytu 
38. Chmielnik Borków - 

Chwałowice 
eksploatowane 34 816,5 34816,5 484,4 

	ródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31. 12. 2005 rok. Pa�stwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006. 
 
Obja�nienia: 
2- wapie� 
7- piaskowiec 
8- piaskowiec kwarcytowy 
 

Porównanie zasobów kopalin eksploatowanych i nie eksploatowanych w latach 2002  
i 2005 na terenie powiatu kieleckiego przedstawiono na rys. 8. 
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Rysunek 8. Porównanie zasobów kopalin na terenie powiatu kieleckiego w 2002  

i w 2005 r. w ty�. Mg 
 
W latach 2002 - 2005 zaprzestano wydobycia kopalin w nast�puj�cych zło�ach: Celiny, 

Ptasznik (Wapienie i margle dla przemysłu cementowego) gmina Chmielnik, Celiny (kamienie 
łamane i boczne – wapienie) gmina Chmielnik, Suliszów (kruszywo naturalne – piaski i �wiry) gmina 
Daleszyce. Rozpocz�to wydobycie w zło�ach: Celiny I(Chmielnik), Józefka (Górno), Ptasznik I 
(Chmielnik), Szczukowskie Górki I (Piekoszów) - kamienie łamane i boczne – wapienie, Nida – 
kruszywo naturalne piaski i �wiry, Nowy Staw (Łagów) – wapienie i margle. Rozpocz�to wydobycie 
gipsu i anhydrytu w zło�u Borków – Chwałowice. Rozpoznano równie� nowe zło�a, które nie s� 
obecnie eksploatowane. Nale�� do nich zło�a: Chałupki, Gnie	dzista – Góra Lipia, Zaj�czków, 
Celiny, Radomice, Baran – Zabrowice, Dyminy, Korczyn, Go�ciniec. 

Wskazane jest tak�e, aby na obszarach obj�tych ochron� �rodowiska przyrodniczego ograniczy� 
działania odno�nie kontynuacji i rozszerzania prac poszukiwawczych. 
  
Głównymi zagro�eniami i problemami w ochronie zasobów kopalin s�: 

• ingerencja w �rodowisko naturalne powoduj�ca jego zanieczyszczenie lub zubo�enie jego 
walorów, 

• przekształcenie krajobrazu, które powoduje obni�enie warto�ci estetycznych, 
• kosztowny i zło�ony proces rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalno�ci 

górniczej po zako�czeniu eksploatacji. 
 
6.4.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 

Cel  
Zrównowa�one korzystanie z zasobów kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych skutków ich 

eksploatacji 
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6.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Kierunki działa�: 

• Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złó� kopalin. 
• Wszechstronne wykorzystanie zasobów kopalin. 
• Racjonalne korzystanie z surowców mineralnych. 
• Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji złó� kopalin. 
 
7. Zrównowa�one wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 
 

7.1. Materiałochłonno��, wodochłonno�� i energochłonno��  
 

7.1.1. Stan wyj�ciowy 
 

Zrównowa�one wykorzystanie surowców jest korzystne zarówno ze wzgl�dów ochrony 
�rodowiska, jak równie� ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych 
zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na �rodowisko poprzez pobór surowców naturalnych, 
wody i energii wytwórcy z sektora gospodarczego maj� szans� ponosi� ni�sze opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze �rodowiska, oraz redukowa� koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.  

W ostatnich latach wzrosła efektywno�� wykorzystania energii, zmniejszyło si� równie� zu�ycie 
wody. Było to mo�liwe dzi�ki wielu inwestycjom w przemy�le, transporcie i gospodarce komunalnej 
a tak�e wdro�eniu wodooszcz�dnych technologii przez podmioty gospodarcze. 
  

7.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 
Cel 

Wzrost efektywno�ci wykorzystania zasobów wodnych i surowcowych na cele gospodarcze, 
zwi�kszenie efektywno�ci energetycznej gospodarki, zapobieganie oraz ograniczanie ilo�ci 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko 
 

7.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Działania maj�ce na celu ograniczenie materiałochłonno�ci, wodochłonno�ci i energochłonno�ci 
s� w gestii przedsi�biorców, niemniej jednak Starostwo Powiatowe w ramach opiniowania wniosków 
nakłada obowi�zek stosowania zamkni�tych obiegów wody, czy te� podejmowania działa� 
zmierzaj�cych do zmniejszenia zu�ycia wody i podniesienia efektywno�ci wykorzystania energii. 
 
Kierunki działa�: 

• Modernizacja procesów przemysłowych w kierunku osi�gni�cia normatywów najlepszej 
dost�pnej techniki. 

• Wspieranie i intensyfikacja stosowania zamkni�tych obiegów wody w przedsi�biorstwach. 
• Wspieranie działa� zmierzaj�cych do zmniejszenia zu�ycia wody i podniesienia efektywno�ci 

wykorzystania energii. 
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7.2. Wykorzystanie energii ze 
ródeł odnawialnych 
 

7.2.1. Stan wyj�ciowy 
 

Wykorzystanie energii stanowi jedn� z podstawowych przesłanek rozwoju gospodarczego, 
społecznego i poprawy jako�ci �ycia. Zapotrzebowanie na energi� nieustannie ro�nie, a problem 
zaspokajania potrzeb energetycznych jest stale aktualny.  

Wzrost wykorzystania energii ze 	ródeł odnawialnych mo�e w znacznym stopniu przyczyni� si� 
do poprawy jako�ci powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia zu�ycia krajowych zasobów 
surowców. Obecnie głównym 	ródłem energii odnawialnej w kraju jest biomasa i energia wodna. 
Natomiast energia geotermalna, wiatru i promieniowania słonecznego maj� mniejsze znaczenie.  

Na terenie gminy Miedziana Góra powstały wie�e elektrowni wiatrowej w sołectwie �mi�sk 
Rz�dowy - 8 o mocy 75 kW i w sołectwie Przyjmo - 2 o 100 i 250 kW. Pozyskana energia przesyłana 
jest do Zakładu Energetycznego. Wiatraki w sołectwie �mi�sk Rz�dowy funkcjonuj� około  
10 miesi�cy zatem nale�y uzna�, �e istnieje mo�liwo�� pozyskiwania energii wiatrowej na terenie 
gminy Miedziana Góra. 

Pewne tradycje na terenie powiatu ma natomiast energetyka wodna. Pobór wody dla potrzeb 
energetycznych jest bardzo korzystny zarówno ze wzgl�dów ekologicznych, jak i ekonomicznych, 
gdy� do krajowego systemu przesyłu energii, trafia czysta tzw. "biała" energia. Na skutek spi�trzenia 
wody, w obr�bie jazów, cofki jak równie� na znacznie wi�kszym obszarze otaczaj�cym siłownie 
wodne, powstaj� zró�nicowane ekosystemy, zwi�ksza si� retencja wód powierzchniowych  
i gruntowych, co w konsekwencji polepsza stosunki gruntowo-wodne. Obecnie kilkana�cie młynów 
wodnych jest niewykorzystywanych b�d	 znajduj�cych si� w stanie ruiny. Gminy czyni� starania, aby 
powróci� do tego typu wykorzystywania energii. W powiecie kieleckim wydano 9 pozwole� 
wodnoprawnych na pobór wody dla potrzeb małych elektrowni wodnych, funkcjonuje 7 MEW. Małe 
elektrownie na terenie powiatu kieleckiego znajduj� si� m. in. w gminach:  

• Morawica na rzece Czarna Nida (zespół 3 turbin, maksymalna moc turbiny wynosi 50 kW, 
minimalna moc to 10 kW),  

• Górno na rzece Lubrzanka (2 turbiny, jeden generator posiada moc 55 kW, drugi 18,5 kW),  
• Daleszyce na rzece Czarna Nida - elektrownia pracuje dla potrzeb młyna wodnego (moc  

10 kW) oraz na rzece Lubrzance (2 turbiny o mocy 18 kW),  
• Checiny na rzece Czarnej Nidzie (2 turbiny, przy przepływie wody Q1 moc jednej 27 kW, 

drugiej 25,0 kW).  
Mikro elektrownia wodna zlokalizowana jest na rzece Bobrza w gminie Miedziana Góra (moc  

5 kW). Produkowana energia wykorzystywana jest na potrzeby wła�ciciela (do o�wietlania posesji  
i wspomagania ogrzewania). Najlepszym, dotychczas jeszcze niewykorzystanym, miejscem 
lokalizacji małej elektrowni wodnej jest zapora na zbiorniku Cha�cza.  

Ograniczeniem, które musi by� uwzgl�dnione przy lokalizacji farm wiatrowych oraz elektrowni 
wodnych s� wymogi wynikaj�ce z regulacji prawnych dotycz�cych obszarów wyznaczonych  
w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. Ponadto w przypadku elektrowni wodnych ograniczeniem 
s� równie� programy restytucji w�drownych ryb dwu�rodowiskowych. 

W zakresie helioenergii na terenie powiatu kieleckiego coraz cz��ciej instalowane s� kolektory 
słoneczne zarówno przez osoby prywatne jak i firmy, poniewa� w przeciwie�stwie do tradycyjnych 
zasobów energii nie powoduj� zanieczyszczenia �rodowiska i s� du�o ta�sze. Przykładem mog� by� 
kolektory słoneczne zainstalowane m.in. w domu jednorodzinnym w Bliczy, domu Pa�stwa 
Małkowskich w miejscowosci Kostomłoty I, gospodarstwie agroturystycznym P. Braciszewicz  
w �ladkowie Małym, Klasztorze Karmelitów Bosych w Piotrkowicach, Hotelu „ECHO” w Cedzynie. 
Ponadto mieszka�cy osiedla w Chmielniku zawi�zali komitet, którego celem jest monta� kolektorów  
i budowa niezb�dnej instalacji na budynkach jednorodzinnych osiedla Dyga�skiego. W chwili 
obecnej komitet ten zabiega o zewn�trzne �rodki finansowe niezb�dne do realizacji inwestycji. 
Energi� słoneczna wykorzystuje si� równie� do zasilania automatycznych urz�dze� (o�wietlenie, 
telefony awaryjne, przeka	nikowe stacje telekomunikacyjne itp.). Przykładem na terenie powiatu 
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mog� by� panele fotowoltaniczne wykorzystywane do zasilania sygnalizacji drogowej  
w miejscowo�ci �mi�sk Ko�cielny.  

 Z informacji ze Starostwa Powiatowego wynika, �e na terenie gminy Piekoszów powstanie 
biogazownia wykorzystuj�ca m.in. odpady poubojowe.  

Najwi�ksze szanse rozwoju posiada obecnie energetyczne wykorzystywanie biomasy (drewno  
z szybko rosn�cych drzew i krzewów, słomy zbó� i rzepaku). Na terenie powiatu kieleckiego ro�liny 
na biomas� uprawiane s� w gminie Morawica (topinambur - 3 ha, trzcina chi�ska - 1,5 ha, ró�a 
bezkolcowa - 0,5 ha) i Piekoszów (wierzba energetyczna - 120,00 ha).  

Aktualnie w powiecie nie funkcjonuj� jeszcze zakłady produkcji paliwa wtórnego  
z biomasy. Docelowo planuje si� wykorzystanie do tego celu szybkorosn�cych gatunków wierzby 
i malwy pensylwa�skiej. Istnieje szansa na znaczny popyt tego rodzaj paliwa z uwagi na prowadzone 
próby nad wykorzystaniem biomasy do produkcji energii w Elektrociepłowni Kielce. Ponadto, 
instalowanych jest coraz wi�cej kotłowni na biomas� (np. w Klasztorze w Piotrkowicach - kocioł 
pirolityczny, kotłownia w Zakładzie Rze	niczo W�dliniarskim Józef Bartos w Piekoszowie, piece na 
biomas� w domach jednorodzinnych). W gminie Mniów powstaje kotłownia na biomas� dla szkoły 
podstawowej w Zaborowicach. 

Urz�d Miasta i Gminy w Chmielniku rozpatrywał równie� wykorzystanie energii geotermalnej 
ale ze wzgl�du na bardzo du�e koszty wykonania odst�piono do projektu. 

 
Powiatowy Zakład Usług Starostwa Powiatowego realizuje program operacyjny zwi�zany 

z promocj� biopaliw. W 2003 roku powstało Centrum Promocji Paliw Odnawialnych dla potrzeb, 
którego zagospodarowywane s� tereny w Podzamczu Ch�ci�skim, b�d�ce na maj�tku Starostwa 
Powiatowego. Na powierzchni 3 ha zało�ono matecznik wierzby energetycznej - akcja rozpocz�ta 
2001 r. Docelowo na terenach u�ytków i nieu�ytków maj�tku powiatowego, zlokalizowanych wzdłu� 
rzeki Nidy w gminie Ch�ciny, wierzb� obsadzony b�dzie obszar około 30 ha. Zagospodarowywany 
jest równie� budynek, w którym powstanie m.in. sala wystawowa gdzie prezentowane b�d� 
urz�dzenia do produkcji i przetwórstwa biomasy oraz schematy instalacji grzewczych dla potrzeb 
gospodarstw indywidualnych i zakładów komunalnych.  

Propagowanie produkcji i wykorzystania biomasy dla potrzeb energetycznych prowadzone jest 
poprzez szkolenia, pokazy i promocje. Prowadz�c działalno�� w zakresie edukacji ekologicznej 
powiatowe Centrum Promocji Paliw Odnawialny �ci�le współpracuje ze �wi�tokrzyskim Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. 

Produkcja eko-paliw jest ogromn� szans� dla terenów wiejskich i w bilansie kosztów i korzy�ci 
jest opłacalna w całym systemie gospodarczym. Powiat kielecki posiada szczególne powody do 
rozwoju tego kierunku gospodarczego, poniewa� dysponuje niewykorzystanym potencjałem 
produkcyjnym o charakterze materialnym i intelektualnym przy jednocze�nie ogromnym ukrytym 
bezrobociu.  

Szanse maj� tereny o przewadze gleb słabszych, które mog� produkowa� surowiec do 
bioetanolu, jak i rejony gleb lepszych mog�ce rozwin�� produkcj� rzepaku. Bardzo wa�nym jest 
czynnik deklaracji zainteresowanego biznesu w szybkim uruchomieniu produkcji oleju rzepakowego 
na cele przemysłowe. W województwie �wi�tokrzyskim kształtuj� si� warunki na mo�liwo�� 
przetwórstwa ka�dej ilo�ci wyprodukowanego rzepaku, a istniej� warunki produkcji na poziomie  
40 tys. ha. Podejmowane s� ju� działania w zakresie kontraktacji rzepaku a�eby uzyska�  
w przyszło�ci jak najwi�kszy limit produkcyjny. W spotkaniach po�wi�conych kontraktacji zbó�  
i ziemniaków udział b�dzie brała firma „RAFIT” zainteresowana produkcj� biopaliw. Kontraktacje 
rzepaku firma ta opiera równie� o współdziałanie z Central� Nasienn� Kielce, PZZ Kielce i WODR 
Modliszewice.  

Praktycznie nie istnieje technologiczny problem maksymalizacji produkcji upraw rolnych, 
zagospodarowania odłogowanej ziemi rolniczej i tworzenia nowych miejsc pracy, gdy� wszystkie 
nadwy�ki upraw rolnych mo�na w sposób prosty, efektywny i ekonomiczny przetworzy� na czyst� 
energi� pod ka�d� postaci�, a szczególnie na paliwa płynne i elektryczno��. 

Dotychczas zupełnie nie wykorzystywanym 	ródłem energii na cele grzewcze jest słoma, której 
ilo�ci przeznaczone na ten cel rosn� z uwagi na zwi�kszany areał zbó� i rzepaku, przy jednoczesnym 
spadku pogłowia zwierz�t.  
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Dla centralnego ogrzewania osiedli mieszkaniowych przy du�ych zakładach (np. gmina 
Sitkówka - Nowiny) istnieje mo�liwo�� wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych zakładów produkcyjnych. 

Zebrane dotychczas informacje z poszczególnych gmin powiatu kieleckiego (dane ankietowe)  
w bardzo w�skim zakresie ujmuj� gminne plany i mo�liwo�ci pozyskiwania energii odnawialnej.  
W zwi�zku z powy�szym  nie s� one wystarczaj�ce do okre�lenia kierunków działa� w tym zakresie. 

 
7.2.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel 

Zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych 
ródeł energii na terenie powiatu 
 

7.2.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Kierunki działa� 

• Propagowanie zagadnie� dotycz�cych wykorzystania energii ze 
ródeł odnawialnych. 
• Zwi�kszenie ilo�ci biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, 

budowa kotłów na biomas�. 
• Zwi�kszenie wykorzystywania energii wiatru i wody. 
• Budowa biogazowni m.in. na odpady poubojowe. 
 

7.3. Kształtowanie zasobów wodnych i ochrona przed powodzi� 
 

7.3.1. Stan wyj�ciowy 
 

Polska od kilku lat wprowadza nowy system zarz�dzania zasobami wodnymi. Ma on na celu 
zmian� podej�cia do gospodarowania wodami i stworzenie systemu uwzgl�dniaj�cego integracj� 
działa� w sferze gospodarki wodnej z takimi dziedzinami jak rolnictwo, le�nictwo, ochrona przyrody, 
planowanie przestrzenne, energetyka, transport, przemysł i gospodarka komunalna oraz 
zaanga�owanie społecze�stwa. Rozwijanie współpracy pomi�dzy stronami zaanga�owanymi w t� 
problematyk� stanowi podstaw� polityki ekologicznej, w tym zakresie.  

Wydatki na gospodark� wodn�, w tym na ochron� przed powodzi�, s� dalece niewystarczaj�ce  
i maj� tendencj� spadkow�. Dlatego te� poprawa tej sytuacji b�dzie bardzo wa�nym priorytetem 
polityki ekologicznej pa�stwa na najbli�sze lata, przy czym warunkiem podejmowania tych prac 
b�dzie ich realizowanie zgodnie z zasad� zrównowa�onego rozwoju, która zapewnia wysoki poziom 
ochrony przyrody.  

Jak wynika z Projektu Programu ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na 
lata 2007 - 2015 oraz z Wojewódzkiego Planu Reagowania Kryzysowego, województwo 
�wi�tokrzyskie znajduje si� w�ród pi�ciu najbardziej nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi 
województw w Polsce. Jego obszar jest nara�ony na wyst�powanie wezbra� głównie w okresie od 
marca do kwietnia i w okresie od czerwca do sierpnia. Nieregularno�� przepływów w rzekach na 
terenie województwa, zwi�ksza jeszcze ryzyko wyst�pienia wezbra�. W ostatnim 10-cio leciu 
najwi�ksze powodzie wywołane były wylewami rzek (1997, 1998 i 2000 r.) oraz intensywnymi 
długotrwałymi opadami (2001 r.). 

Najwi�kszym zagro�eniem dla województwa �wi�tokrzyskiego s� wylewy Wisły.  
W odniesieniu do powiatu kieleckiego nale�y zwróci� uwag� na fakt, i� w wyniku wezbra� Wisły 
powstaje tzw. cofka, powoduj�c zalewanie dolin rzecznych przy uj�ciach rzek. Z kolei intensywne 
opady i gwałtowne roztopy wiosenne w pa�mie gór �wi�tokrzyskich s� przyczyn� wezbra� rzek 
przepływaj�cych przez teren powiatu kieleckiego. Obszary najbardziej zagro�one wezbraniami 
przedstawia rys. 9. 
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Rysunek 9. Obszary zagro�one powodzi� na terenie powiatu kieleckiego (	ródło: Program ochrony 

�rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2015 - projekt) 

Legenda: 
- granice powiatów, głównie powiatu kieleckiego, 

Kolor niebieski - gminy powiatu kieleckiego i inne zagro�one powodziami w dolinach rzeki Nidy  
z dopływami, 
Kolor zielony - gmina powiatu kieleckiego i gmina spoza powiatu zagro�one powodziami w dolinach rzeki 
Czarnej Staszowskiej, 
Kolor ró�owy - gmina powiatu kieleckiego i inne spoza powiatu zagro�one powodziami w dolinach rzeki 
Kamiennej. 

 
Struktur� zarz�dzania kryzysowego w powiecie kieleckim oparto na Powiatowym Zespole 

Zarz�dzania Kryzysowego i gminnych zespołach reagowania. Powiatowy Plan Reagowania 
Kryzysowego opracowano w celu zapewnienia społecze�stwu powiatu kieleckiego warunków 
ochrony przed niebezpiecze�stwami zwi�zanymi z wyst�powaniem kl�sk �ywiołowych, w tym 
powodziami. 

W 2007 r. w Kielcach został opracowany Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego,  
w którym podano gminy powiatu kieleckiego poło�one w dolinach rzek Kamiennej, Nidy  
i Czarnej Staszowskiej, najbardziej zagro�one powodzi�, do których nale��: 

• w dolinie rzeki Kamienna - gmina Bodzentyn, 
• w dolinie rzeki Czarna Staszowska - gmina Raków, 
• w dolinie rzeki Nida z dopływami - gminy: Ch�ciny, Sitkówka - Nowiny, Morawica, 

Daleszyce, Piekoszów, Miedziana Góra i Górno.  
Tereny zalewowe zostały wyznaczone równie� w miejscowo�ci Suków wzdłu� doliny rzeki 

Lubrzanki na terenie gminy Daleszyce. 
W Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik 

wykazano tereny zalewowe, które znajduj� si� na pograniczu miejscowo�ci Zrecze Du�e i Zrecze 
Chałupcza�skie, wzdłu� doliny rzeki Wschodniej (około 105 ha) oraz w miejscowo�ci Kotlice wzdłu� 
Sanicy (około 15 ha).  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka - Nowiny 
wyznaczono tereny zagro�one powodzi�, wzdłu� rzeki Bobrza. 
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W 2006 r. został opracowany Wyci�g ze „Studium dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej” realizowany dla Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Opracowaniem były obj�te wytypowane cieki wodne z obszaru działania regionalnego Zarz�du 
Gospodarki Wodnej. W�ród 36 analizowanych cieków, jeden tj. rzeka Pokrzywianka o długo�ci  
28,5 km, na niewielkim odcinku - pocz�tkowym przepływa przez powiat kielecki. 

 
W tab. 9 przedstawiono tereny szczególnie zagro�one powodzi� w przypadku wezbrania rzeki 

Pokrzywianka  
 

Tabela 9. Tereny szczególnie zagro�one powodzi� (zalew wod� 0,5 %) 
Lp. km biegu rzeki Brzeg  

Prawy/Lewy 
Miejscowo�� 

1. 26,2 - 26,0 P Wola Szczygiełkowa 
2. 21,0 - 20,8 L Zarzecze 
3. 15,2 - 15,0 L Serwis 
4. 14,5 - 13,0 L Rudki 
5. 13,0 - 12,0 L Cz�stków Mały, Nowy Cz�stków 
6. 11,8 - 10,0 L Porzywianka 

	ródło: Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej 
 
Pokrzywianka nale�y do obszarów bezpo�redniego zagro�enia powodziowego. Obszary 

zagro�one powodzi� w wyniku zalewu bezpo�redniego wod� rzeki Pokrzywianka  
o prawdopodobie�stwie 0,5 % i 5,0 % pokazano na rys. 10. Na odcinku rzeki Pokrzywianka 
poło�onym w granicach powiatu kieleckiego (w wi�kszo�ci teren le�ny) nie ma powodu budowania 
obwałowa�. 

 
Rysunek 10. Zasi�g zalewu bezpo�redniego wod� - ciek Pokrzywianka (�ródło: Studium dla potrzeb 

planów ochrony przeciwpowodziowej - wyci�g) 

Legenda: 
Kolor niebieski - ciek, 
Kolor zielony - zasi�g zalewu bezpo�redniego wod� o prawdopodobie�stwie 5,0 %, 
Kolor czerwony - zasi�g zalewu bezpo�redniego wod� o prawdopodobie�stwie 0,5 %. 

 
Warto nadmieni�, i� na terenie powiatu kieleckiego, warunkiem minimalizacji zagro�enia 

powodziowego jest zwi�kszenie retencji zbiornikowej, która jest zbyt mała i nie pozwala na znacz�ce 
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wyrównywanie odpływów. Działania te powinny obejmowa� dalsz� odbudow� i remonty 
zdewastowanych obiektów jak i realizacj� nowych przedsi�wzi��.  
Na podstawie ankietyzacji gmin otrzymano nast�puj�ce informacje: 

• w 11 gminach nie zrealizowano �adnych inwestycji przeciwpowodziowych (Bieliny, Górno, 
Łopuszno, Masłów, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Strawczyn  
i Zaga�sk, Bodzentyn, Chmielnik, Łagów), 

• gmina Ch�ciny - odbudowano rów odwadniaj�cy wraz z przepustami zlokalizowany  
w miejscowo�ci Siedlce, 

• gmina Daleszyce - odbudowano zalew w Borkowie, 
• gmina Miedziana Góra - wykonano obwałowanie rzeki Bobrzy, 
• gmina Raków - w miejscowo�ci Raków wybudowano 600 mb. rowu odwadniaj�cego,  
• gmina Sitkówka - Nowiny - wykonano cz��ciow� odbudow� zniszczonych wałów 

przeciwpowodziowych przy rzece Bobrzy.  
 

7.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 

Podej�cie uj�te w Ramowej Dyrektywie Wodnej dotycz�ce zasad gospodarowania wodami, 
traktuje wod� jako dobro dziedziczone. Dobro to musi by� chronione, co narzuca na u�ytkowników 
wód, obowi�zek zrównowa�onego korzystania z ich zasobów. Istotn� rol�, szczególnie w odd	wi�ku 
społecznym odgrywa tu efektywna ochrona przed powodzi�. 
 
Cel 

Efektywna ochrona przed powodzi� 
 
7.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 

 
Na szczeblu wojewódzkim najwi�ksze znaczenie w zakresie ochrony przed powodzi�, ma 

przebudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych oraz realizacja programu małej retencji.  
W wojewódzkim programie małej retencji propozycje rozwi�za� odnosz� si� do budowy i rozbudowy 
zbiorników małej retencji. Program ten zakłada budow� i odbudow� zbiorników o pojemno�ci  
13,83 mln m3, na terenie powiatu kieleckiego. Przewiduje si� budow� zbiorników w zlewni Czarnej 
Nidy dla ochrony gminy Morawica, która jest zadaniem priorytetowym z uwagi na fakt, i� na terenie 
gminy wyst�puje najwi�ksze zagro�enie powodziowe. 

Podstawowym zadaniem jest retencja wody dla pokrycia potrzeb wodnych poni�ej zbiorników, 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów poni�ej zbiornika (wa�ne na zbiornikach na Czarnej 
Nidzie) oraz pełnienie funkcji rekreacyjnych. Wa�nym zadaniem b�dzie budowa suchych zbiorników 
przeciwpowodziowych planowanych na Czarnej Staszowskiej i na Nidzie.  
 
Kierunki działa� 

• Realizacja programu małej retencji województwa �wi�tokrzyskiego w zakresie zada� na 
szczeblach gminnych.  

• Rozbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych. 
• Wyznaczenie obszarów zalewowych. 
• Modernizacja systemu melioracji wodnych. 
• Utrzymanie koryt rzecznych. 
• Precyzyjne rozpoznawanie miejsc szczególnie zagro�onych powodzi�.  
• Bie��ca aktualizacja planów ratowniczych powiatu.  
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8. �rodowisko i zdrowie. Poprawa jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwa ekologicznego 
 
8.1. Relacja „�rodowisko - zdrowie” 

 
8.1.1. Stan wyj�ciowy 

 
Jako�� �rodowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % 

zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem oddziaływania �rodowiskowego. Zanieczyszczenie 
�rodowiska ma swój udział w rozwoju a� 80 % chorób, po�rednio wpływa te� na ogólny stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego poprzez dostarczenie człowiekowi dost�pu do zasobów i mo�liwo�ci 
wypoczynku czy wra�e� estetycznych.  

 
Dlatego te� Polityka Ekologiczna powinna ujmowa� zjawiska globalne i długofalowe, 

wpływaj�ce zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do najwi�kszych 
problemów polegaj�cych na oddziaływaniu zanieczyszcze� �rodowiska na stan zdrowia ludzi nale��: 

• jako�� wody przeznaczonej do spo�ycia, 
• zanieczyszczenie wód gruntowych, 
• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
• emisja hałasu, 
• warunki panuj�ce w �rodowisku pracy, 
• warunki mieszkaniowe, 
• mo�liwo�� wypoczynku.  

 
Główne kierunki działa� na rzecz �rodowiska i zdrowia zostały okre�lone w przyj�tym przez 

Rad� Ministrów Wieloletnim Programie „�rodowisko a zdrowie”.  
 
8.1.2. Cele długookresowe do 2018 r. 

 
Wprowadzany b�dzie proces wł�czenia problematyki �rodowiskowego zagro�enia zdrowia do 

procedur zarz�dzania jako�ci� �rodowiska. 
 

Cel 
Zahamowanie powstawania �rodowiskowych zagro�e� zdrowia 

 
8.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 

 
W najbli�szych latach nale�y opracowa� zasady analizy ryzyka zdrowotnego  

w procedurach zwi�zanych z dopuszczeniem przedsi�wzi�� do realizacji. Ocena ryzyka powinna by� 
podstaw� do ustalania kierunków i zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych  
i zdegradowanych jako 	ródła zagro�enia zdrowia poprzez ich negatywne oddziaływanie na zasoby 
wód podziemnych, gleby i po�rednio na jako�� powietrza. Wa�nym elementem b�dzie wzmocnienie 
monitroingu wody, w odniesieniu do zawarto�ci rakotwórczych w�glowodorów aromatycznych, 
trichlorometanów i metali ci��kich.  
 
Kierunki działa� 

• Utworzenie systemu rozpoznawania i oceny �rodowiskowego ryzyka zdrowotnego dla 
okre�lenia priorytetów i oceny skuteczno�ci działa� na rzecz �rodowiska i zdrowia. 

• Rozwój i zastosowanie narz�dzi słu��cych ocenie ryzyka zagro�e� zdrowia i jego 
monitorowania.  

• Opracowanie zasad stosowania analizy ryzyka zdrowotnego w procedurach zwi�zanych  
z dopuszczaniem przedsi�wzi�� do realizacji.  

 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 65 

8.2. Jako�� wód i gospodarka wodna 
 

8.2.1. Stan wyj�ciowy 
 
W krajach członkowskich Unii Europejskiej podstaw� polityki wodnej stanowi Ramowa 

Dyrektywa Wodna (RDW). Głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie ochrony wód, poprzez 
zapobieganie dalszej ich degradacji, ochron� przed zanieczyszczeniem, popraw� stanu ekosystemów 
wodnych i ekosystemów l�dowych zale�nych od wody oraz promocje zrównowa�onego 
wykorzystania zasobów wodnych. Cele te zawarte zostały w ustawie Prawo wodne ustawa z dnia  
18 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2005 r. nr 239 poz. 2019 – tekst ujednolicony).  
 
Wody powierzchniowe 
Przez teren powiatu kieleckiego przepływaj� nast�puj�ce rzeki: 

• Bobrza która jest prawobrze�nym dopływem Czarnej Nidy, o długo�ci 48,9 km  
i powierzchni zlewni 378,9 km2. Rzeka ta płynie przez teren powiatu kieleckiego. Bobrza 
monitorowana jest w 4 ppk: Bugaj, Dobromy�l, Słowik i Radkowice. �ródłem zanieczyszcze� 
s�: Wodoci�gi Kieleckie Spółka z o. o. Oczyszczalnia Komunalna w Sitówce/Kielce oraz 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ch�cinach Oczyszczalnia w Radkowicach. 

• Czarna Nida niemal w cało�ci przepływa przez powiat kielecki. Całkowita jej długo�� wynosi 
63,8 km, a powierzchnia zlewni 1224,1 km2. Rzeka ta monitorowana jest w 4 ppk: Nap�ków, 
Daleszyce, poni�ej Morowicy oraz Tokarnia. Czarna Nida jest odbiornikiem �cieków 
dopływaj�cych bezpo�rednio z: oczyszczalni �cieków komunalnych w Bielanach, 
Daleszycach, Brzezinkach (gmina Masłów) oraz wprowadzanych po�rednio, poprzez 
dopływy: Bobrza, Lubrzanka, Pierzchnianki. 

• Czarna Staszowska jest lewobrze�nym dopływem górnej Wisły o długo�ci 61,0 km  
i powierzchni zlewni 1358,6 km2. Na rzece tej ł�cznie ze zbiornikiem zlokalizowanych jest  
6 ppk w tym dwa znajduj� si� na terenie powiatu kieleckiego. S� to: Raków i zbiornik 
Cha�cza. 

• Lubrzanka jest prawobrze�nym dopływem Czarnej Nidy o długo�ci 33,6 km  
i powierzchni zlewni 252,6 km2, w cało�ci płynie przez teren powiatu kieleckiego. Na rzece 
zlokalizowane s� 3 ppk: Brzezinki, Papiernia i zbiornik Cedzyna. �ródłem zanieczyszcze� s�: 
zanieczyszczenia odprowadzane z oczyszczalni �cieków komunalnych w �wi�tej Katarzynie 
(gmina Bodzentyn), w Cedzynie (gmina Górno) oraz z oczyszczalni �cieków przy o�rodku 
wypoczynkowym „Ameliówka” w Machocicach (gmina Masłów). 

• Łagowica jest lewobrze�nym dopływem Czarnej Staszowskiej o długo�ci 29,3 km  
i powierzchni zlewni 197,3 km2, niemal w cało�ci płynie przez teren powiatu kieleckiego. Na 
rzece zlokalizowane s� 2 ppk: Łagów i Józefów. Do rzeki doprowadzane s� zanieczyszczenia 
z oczyszczalni �cieków komunalnych w Łagowie i Rakowie. 

• Łososina jest prawobrze�nym dopływem Nidy, o długo�ci 37,5 km i powierzchni zlewni 
313,8 km2. W pocz�tkowym i �rodkowym biegu rzeka płynie w granicach powiatu 
kieleckiego. Na rzece Łososina znajduje si� 1 ppk., zlokalizowany poza granicami powiatu 
kieleckiego w powiecie j�drzejowskim. 

• Pokrzywianka jest prawobrze�nym dopływem �wi�liny, o długo�ci 25,6 km i powierzchni 
zlewni 215,2 km2. Rzeka ta płynie przez teren powiatu kieleckiego, a tak�e starachowickiego. 
Badana jest w 1 ppk poza powiatem kieleckim (Wieloborowice). �ródłem bezpo�rednich 
zanieczyszcze� jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudkach 
(zanieczyszczenia z oczyszczalni �cieków komunalnych w Rudkach - gmina Nowa Słupia), 
po�redni zanieczyszczenia dopływaj� z oczyszczalni �cieków komunalnych w Nowej Słupi. 

• Psarka jest prawobrze�nym dopływem �wi�liny o długo�ci 20,5 km i powierzchni zlewni  
89,2 km2. Głównym 	ródłem zanieczyszczenia rzeki s� �cieki komunalne pochodz�ce z rejonu 
Bodzentyna. 

• Wschodnia jest najwi�kszym dopływem Czarnej Staszowskiej o długo�ci 48,5 km  
i powierzchni zlewni 680,3 km2. Rzeka monitorowana jest w 4 punktach pomiarowo – 
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kontrolnych w tym jeden Zrecze Du�e zlokalizowany jest na terenie powiatu kieleckiego. 
�ródłem zanieczyszcze� jest Oczyszczalnia �cieków Komunalnych w Chmielniku. 

• �wi�linica jest dopływem Kamiennej. Przepływa przez powiat kielecki, a tak�e starachowicki  
i ostrowiecki. Na terenie powiatu kieleckiego rzeka monitorowana jest w jednym punkcie 
pomiarowo – kontrolnym: w 	ródłowym odcinku w okolicach m. Siekierno – w 30,6 km biegu 
rzeki. 

Podstaw� corocznej oceny stanu jako�ci wód s� badania wód powierzchniowych. Na terenie 
powiatu kieleckiego monitoring jako�ci wód powierzchniowych, obejmuj�cy badania i ocen� jako�ci 
wód rzecznych oraz zbiorników zaporowych prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony �rodowiska w Kielcach. W wykazie punktów pomiarowych umieszczono tak�e punkt 
pomiarowe zlokalizowane poza powiatem. Podstaw� oceny jako�ci wód do 1 stycznia 2005 roku było 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 luty 2004 rok 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. Klasyfikacja ta 
obejmuje 5 klas jako�ci wód. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony �rodowiska  
z dnia 14.12.2006 r. oceny stanu jako�ci wód powierzchniowych za rok 2006 dokonano według zasad 
obowi�zuj�cych w 2005 roku, a wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych powinny zosta� 
zweryfikowane niezwłocznie po ukazaniu si� nowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo wodne 
w zakresie oceny stanu wód. Wykaz punktów pomiarowych i ogólna klasyfikacja rzek powiatu 
kieleckiego zestawiono w tab. 10. 

 
Tabela 10. Punkty pomiarowych wraz z klas� czysto�ci rzek powiatu kieleckiego 

Klasa czysto�ci w latach Lp. Rzeka ppk 
2004 2005 2006 

1. Bugaj III III III 
2. Dobromy�l IV IV III 
3. Słowik IV III III 
4. 

 
 

Bobrza 

Radkowice V V V 
5. Nap�dów III III III 
6. Daleszyce IV III III 
7. poni�ej Morawicy III III III 
8. 

 
 

Czarna Nida 

Tokarnia V V V 
9. Raków III III III 
10. 

Czarna Staszawska 
Zbiornik Cha�cza III IV IV 

11. Brzezinki III III - 
12. Zbiornik Cedzyna III IV IV 
13. 

 
Lubrzanka 

Papiernia III III III 
14. Łagów III III - 
15. 

Łagowica 
Józefów III III - 

16. Łososina Bocheniec III III III 
17. Pokrzywianka Wieloborowiec IV III IV 
18. Wschodnia Zrzecze Du�e III  IV V 
	ródło: WIO� 
Oznaczenia: 
klasa III – wody zadowalaj�cej jako�ci (spełniaj� wymagania okre�lone dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno�ci w wod� przeznaczon� do spo�ycia po uzdatnieniu sposobem 
wła�ciwym dla kategorii A2, warto�ci biologicznych wska	ników jako�ci wody wskazuj� umiarkowany wpływ 
oddziaływa� antropogenicznych), 
klasa IV – wody niezadowalaj�cej jako�ci (spełniaj� wymagania okre�lone dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno�ci w wod� przeznaczon� do spo�ycia po uzdatnieniu sposobem 
wła�ciwym dla kategorii A3 – wysokosprawne uzdatnianie fizyczne i chemiczne: utlenianie, koagulacja, 
flokulacja, dekantacja, filtracja, adsorpcja na w�glu aktywnym, dezynfekcja, warto�ci biologicznych 
wska	ników jako�ci wody wskazuj�, na skutek oddziaływa� antropogenicznych, zmiany ilo�ciowe i jako�ciowe 
w populacjach biologicznych) 
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klasa V – wody złej jako�ci (nie spełniaj� wymagania okre�lone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych 
do zaopatrzenia ludno�ci w wod� przeznaczon� do spo�ycia, warto�ci biologicznych wska	ników jako�ci wody 
wskazuj�, na skutek oddziaływa� antropogenicznych, zmiany polegaj�ce na zaniku wyst�powania znacznej 
cz��ci populacji biologicznej). 
 

W 2006 roku na terenie powiatu kieleckiego stwierdzono w wi�kszo�ci punktów pomiarowych 
rzeki III klasy (wody zadowalaj�cej jako�ci). Natomiast wody złej jako�ci nale��ce do klasy  
V stwierdzono w rzece Wschodniej i ppk Czarnej Nidy i Bobrzy. 

Na terenie powiatu kieleckiego wyst�puje 12 zbiorników wód. W tab. 13 w rozdziale 8.3. 
przedstawiono poszczególne zbiorniki wraz z ich przeznaczeniem. 
Na terenie powiatu istniej� równie� stawy rybne i zbiorniki p. po�arowe o ł�cznej powierzchni 
całkowitej 268 ha. Najwi�ksze kompleksy stawowe to: 

• Maleszowa – 74,5 ha (gm. Pierzchnica) 
• Fryszerka   -   35,0 ha  (gm. Łopuszno) 
• �ladków Mały – 29,5 ha (gm. Chmielnik) 
• Antoniów - Jastrz�bia   - 13,4 ha (gm. Raków) 

Na terenie powiatu kieleckiego monitoringiem obj�ty jest zbiornik wody Cedzyna (na rzece 
Lubrzance) i Cha�cza (na rzece Czarnej Staszawskiej). Według bada� wykonanych przez WIO�  
w Kielcach jako�� wód obu zbiorników zaklasyfikowano do IV klasy. W porównaniu z rokiem 2004 
jako�� wód zbiorników uległa pogorszeniu z III do IV klasy czysto�ci. Na niezadowalaj�c� jako�� 
wód w powy�szych zbiornikach wpływ maj� wpadaj�ce do nich złej jako�ci wody zasilaj�ce. 

 
Przyczyn� zanieczyszczenia rzeki i zbiorników wodnych s� mi�dzy innymi odprowadzane do 

nich nie oczyszczone lub niewła�ciwie oczyszczone �cieki komunalne i przemysłowe.  
Z funkcjonuj�cych 28 oczyszczalni gminnych nie wszystkie oczyszczaj� �cieki w nale�ytym stopniu. 
Du�ym zagro�eniem dla jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych s� �cieki odprowadzane bez 
oczyszczania z gospodarstw indywidualnych w miejscowo�ciach nieskanalizowanych. Zagro�enie 
stanowi� równie� tzw. zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe s� to 
zanieczyszczenia spływaj�ce do cieków powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposób 
niezorganizowany z gruntów ornych, u�ytków zielonych, obszarów le�nych czy wysypisk nie 
spełniaj�cych wymaga� ochrony �rodowiska. Wa�nym 	ródłem zanieczyszcze� s� równie� �cieki 
deszczowe, które spłukuj� powierzchni� dopływaj� do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami. 

 
Wody podziemne  
 Na terenie powiatu kieleckiego w cało�ci lub cz��ciowo znajduj� si� nast�puj�ce zbiorniki 
wód podziemnych: 

• GZWP nr 417 Kielce o powierzchni 42 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1 800 m3/h typu 
szczelinowo – krasowego zalegaj�cy w wapieniach i dolomitach �rodkowo-  
i górnokarbo�skich, 

• GZWP nr 414 Zagna�sk o powierzchni 219,6 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1 700 m3/h. 
Zbiornik typu szczelinowo – porowego zalegaj�cy w piaskowcach i mułowcach dolno-  
i �rodkowotriasowych, 

• GZWP nr 418 Gał�zice – Bolechowice – Borków o powierzchni 103 km2 i zasobach 
dyspozycyjnych 1 792 m3/h. Zbiornik typu szczelinowo – krasowego zal�gaj�cy  
w wapieniach i dolomitach �rodkowodewo�skich, 

• GZWP nr 419 Bodzentyn o powierzchni 52 km2 i zasobach dyspozycyjnych 364 m3/h. 
Zbiornik typu szczelinowo – krasowego zalegaj�cy w wapieniach i dolomitach �rodkowo-  
i górnodewo�skich, 

• GZWP nr 416 Małogoszcz o powierzchni 242 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1 700 m3/h. 
Zbiornik typu szczelinowo – krasowego zalegaj�cy w wapieniach i marglach górnojurajskich. 

Wody podziemne zasilane s� bezpo�rednio przez infiltracje opadów atmosferycznych na 
licznych wychodniach utworów wodono�nych oraz po�rednio poprzez warstwy przepuszczalne lub 
półprzepuszczalne. Wody zasilane s� równie� z innych warstw. 
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W 2004 i 2005 roku na terenie powiatu kieleckiego zlokalizowanych było 18 punktów 
pomiarowych (15 studni gł�binowych, 2 studnie kopane, 1 	ródło) wchodz�cych w skład 
regionalnego monitoringu jako�ci zwykłych wód podziemnych. Na terenie powiatu prowadzone s� 
równie� badania wód podziemnych w punktach wchodz�cych w skład sieci monitoringu krajowego  
(3 w 2005 roku punkty oraz 4 punkty w 2006 roku). Od 2006 roku badania jako�ci zwykłych wód 
podziemnych prowadzone s� w oparciu o sie� punktów wchodz�cych w skład monitoringu 
krajowego. Badania monitoringowe wód podziemnych w 2006 roku wykonano zgodnie  
z „Programem Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska na rok 2006”. Podstaw� oceny jako�ci wód do 
1 stycznia 2005 roku było Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 luty 2004 rok 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, klasyfikacja ta obejmuje 5 klas jako�ci wód. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Ochrony �rodowiska z dnia 19.02.2007 r. oceny stanu jako�ci wód podziemnych za rok 2006 
dokonano według zasad obowi�zuj�cych w 2005 roku, a wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych 
powinny zosta� zweryfikowane niezwłocznie po ukazaniu si� nowych aktów wykonawczych do 
ustawy Prawo wodne w zakresie oceny stanu wód. Jako�ci wód w punktach sieci regionalnego  
i krajowej monitoringu jako�ci wód podziemnych w powiecie kieleckim zestawiono w tab. 11. 
Lokalizacj� punktów monitoringu wód podziemnych w województwie �wi�tokrzyskim  
z uwzgl�dnieniem punktów powiatu kieleckiego przedstawia rys. 11. 

 
Tabela 11. Jako�� wód w punktach sieci regionalnej i krajowej monitoringu jako�ci wód 

podziemnych w powiecie kieleckim 
Klasa jako�ci wód w latach Lp. Nr punktu Miejscowo�� /gmina 

2004 2005 2006 
Sie� regionalna 

1. 27 Wielebniów 
Łopuszno 

IV III - 

2. 28 Ruda Straw. 
Strawczyn 

III II - 

3. 29 Strawczyn 
Strawczyn 

V III - 

4. 30 Miedzianka 
Piekoszów 

II II - 

5. 31 �mi�sk Wyr. 
Miedziana G 

II II - 

6. 32 Bartków 
Zagna�sk 

IV IV - 

7. 33 Zagna�sk 
Zagna�sk (studnia nr 2) 

II II - 

8. 34 Zagna�sk 
Zagna�sk (studnia nr 3) 

II II - 

9. 41 Psary K�ty 
Bodzentyn 

III II - 

10. 42 Górno 
Górno 

III III - 

11. 64 Czerwona G. 
Ch�ciny 

II III - 

12. 65 Nowiny 
Sitkówka-N. 

II II - 

13. 66 Trzuskawica 
Sitkówka-N. 

IV III - 

14. 67 Dyminy 
Morawica 

 

II II - 
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15. 69 Borków 
Daleszyce 

III III - 

16. 70 Płucki 
Łagów 

II II - 

17. 90 �ladków D. 
Chmielnik 

IV IV - 

18. 91 Łagiewniki 
Chmielnik 

II II - 

Sie� krajowa 
19. 327 

 
Sieradowice 
Bodzentyn 

II II II 

20. 330 G�sice 
Łagów 

III III - 

21. 409 
 

Szałas 
Zagna�sk 

III III III 

22. 499 
 

Chmielnik 
Chmielnik 

- - III 

23. 1902 Bodzentyn 
Bodzentyn 

- - V 
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Rysunek 11. Rozmieszczenie punktów monitoringu wód podziemnych w województwie 
�wi�tokrzyskim (�ródło: Wyniki pomiarów jako�ci wód podziemnych w województwie 

�wi�tokrzyskim w roku 2006) 

 
Jako�� wód w punktach monitoringowych w 2006 roku kształtowała si� nast�puj�co:  

w 1 punkcie wyst�powała woda II klasy (dobrej jako�ci), w 2 punktach wody III klasy (zadowalaj�cej 
jako�ci), w 1 punkcie wody V klasy (złej jako�ci). W porównaniu do lat 2004 i 2005 jako�� wód  
w tych punktach nie uległa zmianie. W 2006 roku nie prowadzono bada� w punktach sieci 
regionalnego monitoringu wód podziemnych, dlatego te� nie mo�na okre�li� zmian wody w tych 
punktach. W 2005 roku poprawie uległy wody w punktach 27, 28, 29, 41, 66 (gminy Łopuszno, 
Strawczyn – 2 punkty, Bodzentyn, Sitówka Nowiny). W punkcie monitoringu regionalnego 64 
(gmina Ch�cin) jako�� wody uległa pogorszeniu. 
 
Zaopatrzenie w wod� 
 Głównym 	ródłem zaopatrzenia ludno�ci w wod� na terenie powiatu kieleckiego s� wody 
podziemne. W 2005 roku według GUS zu�ycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno�ci 
wynosiło 11 988 ty� m3/rok. W tym na potrzeby przemysłu zu�yto 3 790 ty� m3/rok, rolnictwa  
i le�nictwa 3 320 ty� m3/rok, eksploatacj� sieci wodoci�gowej 4 878 ty� m3/rok, a na potrzeby 
gospodarstw domowych 3 925,2 ty� m3/rok.  
 Wi�kszo�� mieszka�ców zaopatrywana jest w wod� dobrej jako�ci, odpowiadaj�c� wszystkim 
wymogom sanitarnym, ujmowan� ze studni gł�binowych. Wiele zakładów na terenie powiatu posiada 
własne uj�cia wody dla potrzeb socjalno – bytowych, produkcyjnych i technologicznych. Komunalne 
uj�cia wody przedstawiono w tab. 12. Woda doprowadzana jest do odbiorców systemem sieci 
wodoci�gowej, zako�czonej przył�czami do poszczególnych posesji. Ł�czna długo�� sieci 
wodoci�gowej na terenie powiatu kieleckiego wynosi 2 248,7 km. 
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Tabela 12. Komunalne uj�cia wody wg stanu na 2004 r. 
Gmina Nazwa uj�cia - 

lokalizacja 
Zatwierdzone 

zasoby  
[m3/h] 

Pobór wody wg. 
pozwolenia 

Qmax.h. [m3/h] 
Bieliny 63,0 63,0 Bieliny 
Belno 34,0 34,0 
Bodzentyn uj�cie 
nr 1 

106,1 106,1 

Bodzentyn uj�cie 
nr 2 

102,25 100,00 

Wzdół Parcele 80,0 80,0 

Bodzentyn 

Wzdół Rz�dowy 80,0 80,0 
Bolmin 48,1 32,0 
Ch�ciny (Góra 
Zamkowa) 

30,0 30,0 

Go�ciniec 117,0 117,0 
Korzecko 19,5 19,5 
Łukowa 192,3 52,0 
Staroch�ciny 60,0 42,0 
Sitkówka 36,0 35,0 

Ch�ciny 

Dobrz�czka 40,0 40,0 
Zrecze Du�e 600,0 600,0 
Chmielnik 50,0 50,0 
Celiny 48,0 20,0 
Piotrkowice 32,0 20,0 

Chmielnik 

Suchowola 46,0 40,0 
Niwy Daleszyckie 158,7 87,8 
Marzysz I  
(st. nr 1 i 2) 

246,0 40,0 

Suków (st. Nr V) 380,0 43,3 
Mójcza 9,5 9,5 
Niestachów 37,0 24,0 
Słopiec (Borków) 112,4 63,0 

Daleszyce 

Smyków 22,0 15,0 
Cedzyna - 
Leszczyny 

93,4 80,0 

Górno 33,2 33,2 

Górno 

Krajno 81,0 81,0 
Łagów 84,0 35 
Zamkowa Wola 47,0 7,0 

Łagów 

Lechówek 19,5 6,0 
Dobrzeszów 80,0 69,14 
Gnie	dziska 138,4 138,4 
Wielebnów 
(Łopuszno) 

96,0 96,0 

Łopuszno 

Lasocin 42,6 42,6 
Masłów 60,0 60,0 
M�chocice 
Kapitulne 

13,0 13,0 

Wola Kopcowa 60,0 60,0 

Masłów 

Ciekoty 32,4 32,4 
Miedziana 
Góra 

�mi�sk - 
Wyrowce 

110,0 110,0 
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Grzymałków nr 2 
zas. 

44,0 44,0 

Grzymałków nr 1 
wspomag 

7,1 7,1 

Skoki (RSP) st. 
wspomag 

3,2 3,2 

Mniów 47,0 32,0 
Pał�gi 13,0 13,0 
Pieradł - Przełom 16,0 16,0 
Serbinów 26,9 26,23 

Mniów 

Skoki 3,2 3,2 
Bilcza 34,0 34,0 
Brzeziny 275,0 275,0 
D�bska Wola 77,0 77,0 

Morawica 

Morowica 90,0 75,0 
Baszowice 25,0 25,0 Nowa 

Słupia Rudki 15,0 15,0 
Górki 
Szczukowskie 

42,0 42,0 

Piekoszów 65,0 65,0 
Piekoszów PGO 124,0 53,9 

Piekoszów 

Szczukowice 42,0 42,0 
Pierzchnianka 41,0 41,0 Pierzchnica 
Wierzbie 35,0 35,0 
Raków 
(P�gowiec) 

133,0 133,0 

Ocies�ki (Grodno) 19,0 19,0 

Raków 

�yciny 16,0 16,0 
Nowiny – teren 
przyległy do 
Cementowni 

112,0 112,0 Sitków - 
Nowiny 

Zawada 9,7 9,7 
Obl�gorek (	ródło 
„Ursus”) 

22,3 22,3 

Ruda 
Strawczy�ska 

65,0 65,0 

Strawczyn 

Strawczyn 84,0 84,0 
Zagna�sk 2500,0 1760,0 
Kajetanów 69,0 Q�r.d.=292 m3/d 
Kołoma� 38,0 34,57 

Zagna�sk 

Szałas 13,0 13,0 
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Gospodarka �ciekowa 
 Ł�czna długo�� sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu kieleckiego wynosi 775,5 km. �cieki 
zarówno komunalne jak i przemysłowe oczyszczane s� w 28 oczyszczalniach komunalnych 
zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu kieleckiego. Przewa�aj� oczyszczalnie 
mechaniczno - biologiczne. W poszczególnych gminach powiatu kieleckiego funkcjonuje  
149 przydomowych oczyszczalni oraz 16 562 przydomowych zbiorników bezodpływowych.  

Z analizy powy�szych danych wynika du�a dysproporcja pomi�dzy sieci� wodoci�gow�,  
a kanalizacyjn�, co przedstawione jest na rys. 12. W 2006 roku mo�na zauwa�y� wzrost długo�ci 
zarówno sieci wodoci�gowej jak i kanalizacyjnej.  

 
 

 
Rysunek 12. Długo�� sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej w 2002 i w 2006 r. [km] 

 
Powiat w wi�kszo�ci nie posiada kanalizacji deszczowej. 

�cieki wymagaj�ce oczyszczenia kształtuj� si� na poziomie 12 958 ty�. m3. Oczyszczeniu 
poddano 90,08 % ogólnej ilo�ci �cieków przemysłowych i komunalnych. Wi�kszo�� �cieków 
oczyszczana jest mechanicznie i biologicznie. Oczyszczeniu z podwy�szonym usuwaniem biogenów 
poddano 758 ty�. m3 �cieków.  
Od 2003 roku wybudowano trzy nowe oczyszczalnie w gminie Daleszyce, Pierzchnica i Górno.  
W gminie Raków budowana jest biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia �cieków. W okresie tym 
zlikwidowano jedn� oczyszczalni� �cieków w gminie Górno. Planowane do rozbudowy s� 
oczyszczalnie w: Bielinach, Łagowie, Mniowie, Rudkach (gm. Nowa Słupia), Rakowie. Rozbudow� 
zako�czono w: Morawicy, Strawczynie, Daleszycach, Piekoszowie. Oczyszczalnie projektowane to: 
Korczyn gm. Strawczyn, Cha�cza gm. Raków, Wola Szczygiełkowa gm. Bodzentyn, Skrzelczyce 
gm. Pierzchnica. Ponadto w poszczególnych gminach powiatu planowana jest budowa i rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej.  
Na terenie powiatu kieleckiego podczyszczalni� �cieków przemysłowych posiadaj� m. in. zakłady: 

• Gmina Zagna�sk: 
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− Przedsi�biorstwo Produkcyjno – Handlowe „Kieldrob” Sp. j.,  
− Przedsi�biorstwo Produkcyjno – Handlowe „Foksdrob” Sp. z o.o. 

• Gmina Łagów: 
− P.P.H.U. Ubój �ywca, Przedsi�biorstwo Mi�sne Józef Kamie�ski. 

• Gmina Łopuszno: 
− Zakłady Mi�sne „WiR”. 

• Gmina Piekoszów: 
− Bartos Józef – Zakład 1i 2. 

 
Głównymi zagro�eniami i problemami na terenie powiatu kieleckiego s�: 

• odprowadzanie do wód i do ziemi nieoczyszczonych �cieków komunalnych, 
• niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszcze� pochodz�cych ze spływów powierzchniowych, 
• du�a dysproporcja pomi�dzy długo�ci� sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej, 
• odprowadzanie do wód i do ziemi �cieków z sektora przemysłowego zawieraj�cych 

substancje szczególnie szkodliwe dla �rodowiska wodnego. 
 
8.1.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel 

Osi�gni�cie coraz lepszego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu 
 

8.1.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Działania w zakresie poprawy stanu jako�ci wód podziemnych i powierzchniowych 
podejmowane s� w ramach poszczególnych gmin powiatu kieleckiego.  

 
Kierunki działa�: 

• Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych. 
• Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni �cieków. 
• Budowa i rozbudowa kanalizacji zbiorczej. 
• Budowa sieci wodoci�gowej z jednoczesn� budow� sieci kanalizacyjnej. 
• Budowa indywidualnych systemów oczyszczania �cieków w miejscach ekonomicznie  

i technicznie uzasadnionych. 
• Edukacja i kontrola w zakresie ograniczenia odprowadzania nieoczyszczonych �cieków 

komunalnych do wód lub do ziemi. 
• Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczani �cieków przemysłowych. 
• Eliminowanie i ograniczanie odprowadzania substancji szczególnie szkodliwych do 

�rodowiska wodnego. 
 
8.3. Mała retencja 

 
8.3.1. Stan wyj�ciowy 

 
Zadaniem małej retencji jest zwi�kszenie mo�liwo�ci gromadzenia wody w miejscu powstania 

zasobów tj. punktowego lub obszarowego zatrzymania wody z opadów atmosferycznych, 
zwi�kszenia retencji dolin rzecznych i zbiorników powierzchniowych, zwi�zanych z naturalnymi 
wypływami wód podziemnych. Na podstawie analizy stanu istniej�cych urz�dze� małej retencji oraz 
istniej�cych du�ych zbiorników retencyjnych mo�na stwierdzi�, �e najwi�ksza ilo�� retencjionowanej 
wody na terenie powiatu kieleckiego zgromadzona jest w du�ych zbiornikach (Cha�cza – 24 220 ty�. 
m3), co stanowi 36,4 % obj�to�ci retencjonowanej w skali województwa. Natomiast pojemno�� 
urz�dze� małej retencji na terenie powiatu kształtuje si� nast�puj�co: 

• retencja w zbiornikach wodnych (6 271 ty�. m3) – 42,4 % w skali województwa, 
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• retencja w stawach rybnych (1 561 ty�. m3) – 5,7 % w skali województwa. 
Do naturalnych form retencji nale��: 

• retencja korytowa i dolin rzecznych  
Budowa stopni wodnych na rzekach reguluje pr�dko�� przepływu, zatrzymuje wysok� wod�  

w lokalnych basenach a tak�e stwarza mo�liwo�� uzyskania odpowiedniego przepływu w okresach 
posusznych. Na rzekach powiatu kieleckiego istnieje 57 budowli typu jaz, zastawka, przepust 
pi�trz�cy i inne.  

• ochrona siedlisk hydrogennych, bagien, torfowiski i mokradeł 
Bagna, to obszary nasycone wod� do 90 % obj�to�ci gruntu mineralnego lub biogeniczno -

mineralnego, stanowi� zatem cenne zbiorniki retencyjne w zlewni. Bagna, w których zachodz� 
typowo bagienne procesy glebotwórcze stopniowo przekształcaj� si� w torfowiska. Mokradła to 
obszary zabagnione, zwi�zane z błotno - glejowym procesem glebotwórczym, gdzie stopie� 
nasycenia wod� jest zmienny. Na terenie powiatu kieleckiego obszary bagienne i torfowiska 
wyst�puj� m.in. w Ostoji Przedborskiej, Dolinie Krasnej, lasach Cisowsko - Orłowi�skich, obszarach 
chronionego krajobrazu. 

• kształtowanie krajobrazu zlewni 
Celem tego typu działa� jest zwi�kszenie retencji obszarowej, spowolnienie odpływu po 

opadach i odpływu roztopowego. Znacz�c� rol� w kształtowaniu retencji odgrywa zalesienie i udział 
ł�k oraz pastwisk w obszarze zlewni. Lasy i grunty le�ne w powiecie kieleckim zajmuj� 78 276,7 ha 
(wg stanu na 31.12.2005 r.) co stanowi 34,8 % ogólnej powierzchni powiatu. Ł�ki stanowi� 1,1 % 
u�ytków rolnych, natomiast pastwiska 5,4 %. W „Krajowym programie zwi�kszenia lesisto�ci” 
najwi�ksze preferowana zalesienie na terenie powiatu kieleckiego otrzymały gminy: Ch�ciny, 
Daleszyce, Morawica, Piekoszów, Raków; powierzchnia zalesienia na terenie powiatu do 2020 roku 
wynosi 13 373,4 ha. 

• Budowa i odbudowa małych zbiorników retencyjnych 
Na terenie powiatu kieleckiego wody powierzchniowe gromadzone s� w naturalnych  

(np. „�abieniec”, Jezioro �w. El�biety, Jezioro Ług �urawski w gm. Łopuszno) i sztucznych 
zbiornikach wodnych. Funkcj� zbiornika przeciwpowodziowego pełni najwi�kszy zbiornik powiatu 
kieleckiego zbiornik Cha�cza. Pozostałe to przede wszystkim zbiorniki o funkcjach retencyjnych  
i rekreacyjnych (tab. 13).  

W wyniku eksploatacji złó� metod� odkrywkow� na terenie powiatu powstaj� wyrobiska, które 
napełnione wod� b�d� mogły spełnia� rol� zbiorników rekreacyjno – retencyjnych. Zaliczy� do nich 
mo�na wyrobiska w: 

• Sukowie o pow. 36 ha (gmina Daleszyce), 
• Mostach o pow. 13 ha (gmina Ch�ciny ), 
• Tokarni o pow. 6,0 ha (gmina Ch�ciny ), 
• Brzezinach o pow. 50 ha i 7 ha (gm. Morawica ). 
Na terenie powiatu istnieje 5 kompleksów stawów rybnych o powierzchni powy�ej 10,00 ha  

i 35 powy�ej 1,00 ha. Stanowi� one znaczn� pozycje w bilansie małej retencji.  
 

Tabela 13. Zestawienie istniej�cych zbiorników wodnych na terenie powiatu kieleckiego wraz z ich 
przeznaczeniem 

Lp. Nazwa 
zbiornika 

Powierzchnia 
zbiornika  

[ha] 

Rzeka Przeznaczenie 
zbiornika 

Gmina Uwagi 

1. Cha�cza 340,0 Czarna 
Staszowska 

p. powodziowy, 
rekreacyjny, 
retencyjny 

Raków  

2. Cedzyna 64,0 Lubrzanka rekreacyjny, 
retencyjny 

Górno  

3. Borków 35,7 Belnianka rekreacyjny, 
retencyjny 

 

Daleszyce  
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4. Bolmin 13,1 Hutka rekreacyjny, 
retencyjny 

Ch�ciny zbiornik 
powyrobiskowy 

5. Wojciechów 7,2 Pierzchnianka rekreacyjny, 
retencyjny 

Daleszyce  

6. Andrzejówka 2,3 Andrzejówka rekreacyjny, 
retencyjny 

Chmielnik  

7. Ciekoty 1,5 Ciek od �w. 
Katarzyny 

rekreacyjny, 
retencyjny 

Masłów  

8. Zachełmie 1,3 Bobrza rekreacyjny, 
retencyjny 

Zagna�sk  

9. Borowa Góra 1,65 Ciek od Borowej 
Góry 

rekreacyjny, 
retencyjny 

Zagna�sk  

10. Lipowica 11,0 - rekreacyjny, 
retencyjny 

Ch�ciny zbiornik 
powyrobiskowy 

11. Wilków 10,4 Ciek od �w. 
Katarzyny 

retencyjny, 
rekreacyjny 

Bodzentyn  

12. Umer 11,9 Bobrza retencyjno – 
rekreacyjny 

Zagna�sk  

 
W tab. 14 zestawiono zadania planowane do realizacji w ramach małej retencji na terenie 

powiatu kieleckiego. 
 

Tabela 14. Wykaz zada� planowanych do realizacji na terenie powiatu kieleckiego w ramach małej 
retencji 

Gmina Tytuł 
inwestycji 

Odcinek Ilo��/jednostka 
miary 

Jednostka 
realizuj�ca 

Uwagi 

Bodzentyn - Hucisko 1550 ty�. m3 Samorz�d Gminy  Bodzentyn Zbiorniki 
wodne D�browa - Skarbów 731 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Jedlnica 1383 ty�. m3 Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 Ch�ciny Zbiorniki 
wodne 

Lipowica 318 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Chmielnik, 
Morawica 

Zbiorniki 
wodne 

Lisów Piotrkowice 1658 ty�. m3 Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 

Belno 980 ty�. m3 Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 

Baranka 1000 ty�. m3  Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 

Lechów 137 ty�. m3  Samorz�d Gminy  
Makoszyn I 300 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Huta Koszary 175 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Huta Nowa II 130 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Bieliny Zbiorniki 
wodne 

Huta Nowa I 100 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Danków - Smyków 1290 ty�. m3 Samorz�d 

Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 Daleszyce Zbiorniki 
wodne 

Mójcza 4708 ty�. m3 Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

 

Regulacja 
rzek 

Łagowicy 35,2 km Samorz�d Gminy razem z gmin. Raków Łagów 

Zbiorniki 
wodne 

Duraczów 1124 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Łopuszno Regulacja 
rzek 

Czarna Stara 12,0 km Samorz�d Gminy razem z gmin. Krasocin 
pow. Łopuszno 
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Zbiorniki 
wodne 

Wierna Rzeka 1440 ty�. m3 Samorz�d 
Województwa 
�wi�tokrzyskiego 

razem z gmin. 
Piekoszów  
i Strawczyn 

Ciekoty 28 ty�. m3 Samorz�d Gminy  Masłów Zbiorniki 
wodne Dolina Marczakowa 518 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Wilcza Góra 445 ty�. m3 Samorz�d Gminy razem z gmin. Mniów Miedziana 
Góra 

Zbiorniki 
wodne TOR 40 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Mniów Zbiorniki 
wodne 

Budowa zbiornika 
wodnego 

Trz�sawka 

20 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Morawica 110 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Remont zbiornika Zbrza 0,5 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Morawica Zbiorniki 
wodne 

Remont zbiornika D�bska 
Wola 

0,5 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Jeleniów 690 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Wólka Milanowska 86 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Nowa 
Słupia 

Zbiorniki 
wodne 

Baszowice - Miłocice 1625 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Pierzchnica Zbiorniki 

wodne 
Odbudowa zbiornika 

Brody 
138 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Raków Zbiorniki 
wodne 

Smyków 1073 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Strawczyn 360 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Ruda Strawczy�ska 425 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Strawczyn Zbiorniki 
wodne 

Nied	wied� 
(Strawczynek) 

2300 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Samsonów -Kaniów 56 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Kaniów II 55 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Kołoma� 910 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Zachełmie II 40 ty�. m3 Samorz�d Gminy  
Jasiów - Bartków 175 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

Zagna�sk Zbiorniki 
wodne 

Szałas 295 ty�. m3 Samorz�d Gminy  

 
Ponadto w ramach programu Wisła 2020 na terenie powiatu kieleckiego w gminie Ch�ciny 

planowana jest budowa zbiornika Ch�ciny o pojemno�ci 75 mln m3. Jednostk� odpowiedzialn� za jego 
realizacj� jest Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

8.3.2. Cele długookresowe do 2018 r.  
 
Cele  

• zwi�kszenie retencji wód powierzchniowych 
• zwi�kszenie retencji glebowej 
• poprawy warunków wodnych na obszarach wymagaj�cych specjalnej ochrony 

 
8.3.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Na terenie powiatu kieleckiego planowane działania w zakresie małej retencji okre�la „Program 

małej retencji dla województwa �wi�tokrzyskiego”. Program ten realizowany b�dzie przez Samorz�d 
Województwa �wi�tokrzyskiego i Samorz�d poszczególnych Gmin. Realizacja tego programu ma 
uzasadnienie w aspekcie działa� przeciwpowodziowych, łagodzenia skutków suszy, a tak�e jako 
kierunek działa� niezb�dnych do utrzymania w nale�ytym stanie całego �rodowiska przyrodniczego. 
W retencjonowaniu wody wa�n� rol� odgrywaj� równie� obiekty zmeliorowane. Na wielu obszarach 
istnieje potrzeba ich odbudowy, gdy� s� zdegradowane i nie pełni� swojej funkcji chocia�by z uwagi 
na brak zastawek pi�trz�cych (np. zniszczone).  
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8.4. Zanieczyszczenie powietrza 
 

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawaniu 
zanieczyszcze�, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji 
zanieczyszczaj�cych w celu zmniejszenia st��e� do dopuszczalnego poziomu, wzgl�dnie utrzymania 
ich na poziomie dopuszczalnych wielko�ci. W Polsce regulacj� prawn� w tej dziedzinie stanowi 
ustawa Prawo ochrony �rodowiska, uzupełniona licznymi aktami wykonawczymi - rozporz�dzeniami 
Rady Ministrów i Ministra �rodowiska. Obowi�zuj�ca ustawa PO� wraz z wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi w zakresie ochrony powietrza uwzgl�dniaj�ce wymagania 
prawodawstwa europejskiego. 
 

8.4.1. Stan wyj�ciowy 
 

Powietrze atmosferyczne jest jednym z elementów �rodowiska naturalnego, który decyduje  
o jako�ci �ycia człowieka i jego otoczenia. Wpływa tak�e na stopie� czysto�ci innych komponentów 
�rodowiska, m.in.: na zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych, zdrowotno�� lasów  
i zanieczyszczenie upraw. Zanieczyszczenia przenosz� si� szybko w powietrzu na dalekie odległo�ci, 
oddziałuj� na zmiany klimatu i wywołuj� niekorzystne procesy w warstwie ozonowej. 

W ostatnich latach znacznie zmniejszył si� zakres oddziaływania przemysłu na stan �rodowiska. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w projekcie „Programu ochrony �rodowiska dla 

województwa �wi�tokrzyskiego” województwo zajmuje 9 miejsce w kraju pod wzgl�dem emisji 
pyłów i 8 miejsce pod wzgl�dem emisji gazów z zakładów szczególnie uci��liwych.  
 

Obecnie do zakładów, których oddziaływanie na �rodowisko jest najwi�ksze w skali powiatu 
kieleckiego nale��: 

• Dyckerhoff Polska Sp. z  o.o. Cementownia Nowiny,  
• Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”  S. A. 

Po likwidacji "Listy 80" (z dniem 16 pa	dziernika 2005 r.) mo�na przyj��, �e pewnym 
wyznacznikiem stopnia oddziaływania podmiotów na �rodowisko jest zakwalifikowanie instalacji do 
grupy wymagaj�cej pozwolenia zintegrowanego. Na terenie powiatu kieleckiego 6 zakładów posiada 
pozwolenia zintegrowane, w tym 2 pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC funkcjonuj�cych na 
terenie Cementowni Nowiny i ZPW „Trzuskawica”.  

Emisja pyłów i gazów na terenie powiatu kieleckiego w latach 2004 - 2005 przedstawia  
tab. 15. 

 
Tabela 15. Emisja pyłów i gazów na terenie powiatu kieleckiego 

Emisja zanieczyszcze� pyłowych 
[Mg] 

Emisja zanieczyszcze� gazowych 
[Mg] 

w tym 

 
 

Powiat 
kielecki  
w latach 

ogółem ze 
spalania 

paliw 

cementowo 
wapiennicze 
i materiały 
ogniotrwałe 
krzemowe 

 

ogółem 
SO2 NOx CO CO2 Pozostałe 

2004 618 114 496 1235223 635 1393 9285 1223859 51 
2005 521 101 414 1117356 506 1234 8152 1107413 51 
	ródło: dane z GUS i „Informacji o stanie �rodowiska na terenie powiatu kieleckiego” WIO� Kielce 

 
Z powiatu kieleckiego zakłady emituj�ce najwi�ksze rocznie ilo�ci pyłów i gazów  nale��: 

Cementownia „Nowiny” Sp. z o. o. i Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S. A.  
w gminie Sitkówka - Nowiny. 

Na zanieczyszczenie powietrza w niektórych gminach powiatu maj� wpływ nie tylko miejscowe 
zakłady, ale równie� zakłady zlokalizowane na terenach s�siaduj�cych m.in. dla gmin Piekoszów  



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 79 

i Miedziana Góra - Elektrociepłownia Kielce S. A. a dla gmin Ch�ciny i Łopuszno - Lafarge Cement 
Polska S. A. Cementownia Małogoszcz. 

Na stan czysto�ci powietrza w powiecie wpływaj� równie� znacz�co ponadregionalne 
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe z du�ych o�rodków przemysłowych - Bełchatowa, �l�ska 
i Krakowa. 

Znaczny wpływ na zanieczyszczenie powietrza maj� lokalne przestarzałe kotłownie pracuj�ce 
dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz małe przedsi�biorstwa spalaj�ce w�giel w celach 
grzewczych i technologicznych. Nie posiadaj� one praktycznie �adnych urz�dze� do ochrony 
powietrza. Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest w�giel o ró�nej jako�ci 
i ró�nym stopniu zasiarczenia. Funkcjonuj�ce w tym sektorze stare urz�dzenia grzewcze posiadaj� 
nisk� sprawno��. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza s� dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 
tlenek w�gla i pył. Wielko�ci rocznej emisji, dopuszczonej w obowi�zuj�cych pozwoleniach dla 
zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu kieleckiego, przedstawiono w tab. 16. 

 
Tabela 16. Roczna emisja dopuszczalna okre�lona w pozwoleniach 

dwutlenek  
siarki 

tlenki  
azotu 

tlenek  
w�gla 

pozostałe 
 

pył  
ogółem 

Lp. 
  

GMINA 
  

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 
1. Bieliny  - -  -  - -  
2. Bodzentyn  - - - - - 
3. Ch�ciny 6,883 6,037 - - 9,458 
4. Chmielnik 1,847 1,686 - 0,0205 5,49 
5. Daleszyce - - - 0,419 2,198 
6. Górno 7,445 6,301 - - 39,163 
7. Łagów - - - - - 
8. Łopuszno - - - - - 
9. Masłów - - - - - 
10. Miedziana Góra - - - - - 
11. Mniów - - - -  
12. Morawica - - - 3,52 37,6 
13. Nowa Słupia - - - - - 
14. Piekoszów 0,07465 0,1759 0,7435 1,2950 28,2381 
15. Pierzchnica 2,688 2,59 5,92 0,00224  1,784 
16. Raków - - - - - 
17. Sitkówka - Nowiny 2839,836 3612,655 37102,687 40,6373 10871,673 
18. Strawczyn 0,015 0,33 - 3,9027 2,772 
19. Zagna�sk 4,65 9,892 33,462 0,432 8,432 

 POWIAT OGÓŁEM 2863,4386 3639,6669 37142,812 50,22874 11006,808 
	ródło: dane z decyzji na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 
 
Du�y wpływ na stan czysto�ci powietrza ma tak�e emisja niska, pochodz�ca z lokalnych 

kotłowni i pieców w�glowych u�ywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Lokalne 
systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadaj� jakichkolwiek urz�dze� ochrony 
powietrza. Wielko�� emisji z tych 	ródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienno�� sezonow� 
(zwi�zan� z okresem grzewczym). Spala si� w nich tak�e ró�nego rodzaju materiały odpadowe,  
w tym odpady komunalne, które mog� by� 	ródłem emisji dioksyn, poniewa� proces spalania jest 
niepełny i zachodzi w ni�szych temperaturach. W gminie Chmielnik realizowany jest program 
likwidacji 	ródeł niskiej emisji (modernizacja b�d	 wymiana systemów grzewczych w 7 obiektach). 
W pozostałych gminach brak programów w zakresie ograniczenia niskiej emisji. 

Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia si� równie� emisja niezorganizowana z kopal�. 
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Znaczny wpływ na jako�� powietrza ma emisja ze �rodków transportu. Emisja komunikacyjna 
stwarza zagro�enie w pobli�u dróg o du�ym nat��eniu ruchu kołowego i ma niekorzystny wpływ na 
uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek w�gla, tlenki azotu, 
w�glowodory, pyły z metalami ci��kimi) pogarszaj� te� jako�� powietrza atmosferycznego oraz 
wpływaj� na wzrost st��enia ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma równie� zapylenie 
powstaj�ce na skutek �cierania si� opon i nawierzchni dróg. 

 
Jako�� powietrza    
 

Podstawowymi aktami prawnymi obowi�zuj�cymi aktualnie w Polsce w zakresie prowadzenia  
i  rozpowszechniania oceny jako�ci powietrza s�: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity -  
Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pó	n. zm.), 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska 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), 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotycz�cych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63,  
poz. 445). 

Obowi�zek wykonywania rocznej oceny jako�ci powietrza, wynika z art. 89 znowelizowanej 
ustawy – Prawo ochrony �rodowiska, który zobowi�zuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
�rodowiska do dokonywania co roku oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie oraz 
dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom: 

1) cho�by jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powi�kszony o margines 
tolerancji, 

2) cho�by jednej substancji mie�ci si� pomi�dzy poziomem dopuszczalnym a poziomem 
dopuszczalnym powi�kszonym o margines tolerancji, 

3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego. 
W województwie �wi�tokrzyskim wst�pn� ocen� jako�ci powietrza i klasyfikacj� stref 

przeprowadza si� ze wzgl�du na: 
• ochron� zdrowia ludzi i dotyczy: SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10, Pb, CO, benzenu  

i O3, 
• ochron� ro�lin i dotyczy: SO2, NOx i O3. 
 
Ocena poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach województwa 

�wi�tokrzyskiego jest pi�t� z kolei ocen� roczn� (pierwsza z ocen dotyczyła roku 2002) wykonan� 
przy zastosowaniu zasad i kryteriów okre�lonych przepisami wprowadzonymi w �ycie od 2001 roku.  

Podstaw� oceny jako�ci powietrza powiatu kieleckiego (jednocze�nie okre�lonego jako strefa) 
s� wyniki ci�głych pomiarów st��e� zanieczyszcze� wykonywanych na stałych stacjach monitoringu 
powietrza w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu, pyłu zawieszonego i ozonu. Na 
terenie powiatu kieleckiego stacje wykonuj�ce ci�głe pomiary zlokalizowane s�: 

• w Ch�cinach - stacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w Kielcach (pomiar 
SO2, NO2), 

• w Nowinach - stacja Cementowni Nowiny oraz Zakład Przemysłu Wapienniczego 
„Trzuskawica” S. A. (pomiar PM10), 

• na �w. Krzy�u – stacja Akademii �wi�tokrzyskiej w Kielcach (pomiar SO2, NO2, O3). 
W strefie powiatu kieleckiego w latach 2004 - 2006 dokonywana była roczna ocena poziomu 

substancji w powietrzu w oparciu o ich klasyfikacj� dla ka�dego rodzaju zanieczyszczenia.  
Na podstawie klas wynikowych okre�lano jedn� klas� ogóln� ze wzgl�du na kryterium ochrony 

zdrowia oraz jedn� klas� ogóln� ze wzgl�du na ochron� ro�lin. 
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Dla powiatu kieleckiego na podstawie klas wynikowych okre�lono klas� ogóln�: 
- A w kryterium ochrony zdrowia, 
- A w kryterium ochrony ro�lin. 
 
Klasa A oznacza, �e poziom substancji nie przekracza warto�ci dopuszczalnej. 
Graficznie na mapce powiatu kieleckiego (fragment mapki województwa) przedstawiono 

wyniki klasyfikacji ogólnej w zakresie ochrony zdrowia - rys. 13. 
 

 
Rysunek 13. Klasyfikacja ogólna (klasa) dla kryterium ochrony zdrowia w powiecie kieleckim 

Legenda: 

Oznaczenie klasy strefy: klasa A 
\ 
Stan czysto�ci powietrza w powiecie uległ poprawie. Zadowalaj�ca jego jako�� jest efektem 

obni�enia emisji, spowodowanej zmniejszeniem produkcji w zakładach przemysłowych oraz 
realizacji szeregu małych, ale istotnych w ogólnym bilansie, działa�. Przy wsparciu finansowym ze 
�rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz 
Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono przedsi�wzi�cia 
dotycz�ce wymiany kotłów w�glowo - koksowych na olejowo - gazowe w takich obiektach jak: 
szkoły, o�rodki zdrowia, domy pomocy społecznej, komunalne budynki mieszkalne i inne budynki 
u�yteczno�ci publicznej. 

Obni�ono podwy�szon� zawarto�� pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w wyniku 
modernizacji układów odpylania w Cementowni Nowiny Sp. z o.o. i ZPW „Trzuskawica” S. A. oraz 
poprzez monitoring ci�gły emisji prowadzony w Cementowni. 

 
Głównymi zagro�eniami i problemami w dziedzinie ochrony powietrza dla powiatu kieleckiego 
s�: 

• lokalna uci��liwo�� niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe, 
• emisja ze �rodków transportu zwi�zana ze wzrostem ruchu samochodowego, 
• mo�liwy napływ zanieczyszcze� powietrza z s�siednich regionów, 
• emisja niezorganizowana z kopal�, 
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• brak �wiadomo�ci mieszka�ców o zagro�eniu powstaj�cym przy spalaniu w domowych 
piecach materiałów odpadowych (zwłaszcza opakowa� z tworzyw sztucznych). 

 
8.4.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Przyj�tym nadrz�dnym celem wojewódzkiej polityki w projekcie „Programu ochrony 

�rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego” w zakresie w ochrony powietrza atmosferycznego 
jest: 
 
Cel 

Spełnienie wymaga� prawnych w zakresie jako�ci powietrza oraz standardów emisyjnych 
z instalacji, wymaganych przepisami prawa 

 

8.4.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Podstawowym warunkiem osi�gni�cia zamierzonego celu b�dzie pełne wdro�enie wszystkich 
zapisów ustawy PO� oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.  

 
Dla powiatu kieleckiego działaniami w celu dotrzymania standardów jako�ci powietrza, 

które nale�y wykona� w latach 2008 – 2012 b�dzie: 
• Instalowanie nowych i modernizacja istniej�cych urz�dze� słu��cych redukcji 

zanieczyszcze� powietrza. 
• Gazyfikacja i wprowadzenie nowoczesnych systemów ogrzewania, a tym samym 

likwidacja przestarzałych kotłowni lokalnych. 
• Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych i przyjaznych �rodowisku technologii, 

z uwzgl�dnieniem biopaliw oraz modernizacja układów technologicznych. 
• Termomodernizacja budynków. 
• Polepszenie stanu technicznego pojazdów z uwzgl�dnieniem stosowania katalizatorów oraz 

benzyn bezołowiowych. 
• Wspomaganie zada� pa�stwowego monitoringu w formie dotacji.  

  
Rok 2010 jest terminem pełnego wdro�enia dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 wrze�nia 1996 roku 

w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze� (Dyrektywa IPPC) oraz 
osi�gni�cia wyznaczonych pułapów emisyjnych dwutlenku siarki i tlenków azotu ze wszystkich 
obiektów energetycznego spalania. Limity te b�d� bardzo trudne do spełnienia (zwłaszcza 
w odniesieniu do dwutlenku siarki). W odniesieniu do powiatu kieleckiego znaczenie b�d� miały 
działania podejmowane przez ZPW „Trzuskawica” S. A. (modernizacja urz�dze�). 

 
Zadaniami, które nale�y wykona� w perspektywie do 2018 roku s�: 

• likwidacja istniej�cych 	ródeł niskiej emisji, szczególnie w miejscowo�ciach w obszarach prawnie 
chronionych przewidzianych do rozwoju turystyki, 

• kontynuacja zamiany systemu ogrzewania w�glowego na ogrzewanie „przyjazne �rodowisku” ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem paliw alternatywnych, 

• zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów w�glowych na kotły energooszcz�dne  
i niskoemisyjne, 

• rozbudowa sieci gazowej i przył�czanie do niej nowych odbiorców, 
• zwi�kszenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych, 
• poprawa stanu nawierzchni dróg, 
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasta, poprzez budow� obwodnic dla miast 

o najwi�kszym nat��eniu tego ruchu, 
• wspomaganie zada� pa�stwowego monitoringu. 
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Najwi�ksze efekty w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego mo�na osi�gn�� 
ukierunkowuj�c działania proekologiczne na: 
� dalsz� redukcj� emisji zanieczyszcze� do powietrza poprzez modernizacje istniej�cych technologii 

i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urz�dze�, 
� zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych 	ródeł energii, szczególnie zwi�kszenie pozyskiwania 

energii z biomasy, 
� prowadzenie działa� energooszcz�dnych w mieszkalnictwie i budownictwie poprzez podł�czanie 

obiektów do scentralizowanych 	ródeł ciepła, stosowanie energooszcz�dnych materiałów 
budowlanych oraz wykonywanie termomodernizacji, szczególnie w obiektach u�yteczno�ci 
publicznej oraz modernizacje i rozbudow� lokalnych kotłowni, 

� ograniczanie emisji ze �rodków transportu poprzez modernizacje taboru,  
� wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju nap�dowego i benzyny,  
� popraw� stanu nawierzchni dróg, 
� prowadzeniu edukacji ekologicznej społecze�stwa w tym zakresie. 

 
Wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony powietrza powinny by� w pierwszym 

rz�dzie realizowane w miejscowo�ciach zlokalizowanych w obszarach prawnie chronionych i ich 
strefach ochrony, na obszarach przewidzianych do intensywnego rozwoju turystyki. 

 
8.5. Gospodarka odpadami 
 

Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w ramach opracowania pn. „Plan Gospodarki 
Odpadami dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 2007 - 2018”, stanowi�cego cz��� II 
niniejszego opracowania. Natomiast poni�ej przedstawiono jego streszczenie. 

 
8.5.1. Stan wyj�ciowy - odpady komunalne 

 

�ródłami powstawania odpadów komunalnych s� przede wszystkim: 
• gospodarstwa domowe, 
• obiekty infrastruktury (z sektora handlu i usług). 

 
Ze wzgl�du na niekompletno�� informacji zawartych w sprawozdaniach gminnych na potrzeby 

analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami wykorzystane zostały bilanse ilo�ciowo - jako�ciowe 
obliczone dla roku bazowego 2005 i zawarte zostały w tab. 17. 

 
Tabela 17. Zestawienie ilo�ci odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin powiatu 

kieleckiego w roku 2005 
Liczba mieszka�ców Ilo�� odpadów komunalnych 

[Mg/rok] 
 

Lp. 
 

Gmina 
tereny 

wiejskie 
tereny 

miejskie 
ogółem tereny 

wiejskie 
tereny 

miejskie 
ogółem 

1. Miasto i gmina Bodzentyn 9523 2302 11825 1428,45 575,50 2003,95 
2.  Miasto i gmina Ch�ciny 10435 4230 14665 1565,25 1057,50 2622,75 
3. Miasto i gmina Chmielnik 7573 4027 11600 1135,95 1006,75 2142,70 
4. Gmina Bieliny 9917 - 9917 1487,55 - 1487,55 
5. Miasto i gmina Daleszyce 14610 - 14610 2191,50 - 2191,50 
6. Gmina Górno 12898 - 12898 1934,70 - 1934,70 
7. Gmina Łagów 7157 - 7157 1073,55 - 1073,55 
8. Gmina Łopuszno 9082 - 9082 1362,30 - 1362,30 
9. Gmina Masłów 9474 - 9474 1421,10 - 1421,10 
10. Gmina Miedziana Góra 9914 - 9914 1487,10 - 1487,10 
11. Gmina Mniów 9294 - 9294 1394,10 - 1394,10 
12. Gmina Morawica 13112 - 13112 1966,80 - 1966,80 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 84 

13. Gmina Nowa Słupia 9841 - 9841 1476,15 - 1476,15 
14. Gmina Piekoszów 15158 - 15158 2273,70 - 2273,70 
15. Gmina Pierzchnica 4788 - 4788 718,20 - 718,20 
16. Gmina Raków 5941 - 5941 891,15 - 891,15 
17. Gmina Sitkówka - Nowiny 6927 - 6927 1039,05 - 1039,05 
18. Gmina Strawczyn 9748 - 9748 1462,20 - 1462,20 
19. Gmina Zagna�sk 12575 - 12575 1886,25 - 1886,25 
Razem: 187967 10559 198526 28195,05 2639,75 30834,80 

 
Zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych obj�tych jest ok. 83 % 

mieszka�ców powiatu. Usług� t� obj�ci s� wszyscy mieszka�cy w gminach: Bodzentyn, Chmielnik, 
Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Mniów, Strawczyn i Zagna�sk. W wi�kszo�ci gmin stosuje si� 
wi�cej ni� jeden sposób zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Na terenie powiatu 
kieleckiego w latach 2004 - 2006 usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli 
nieruchomo�ci �wiadczone były przez 24 przedsi�biorstwa. W powiecie kieleckim prowadzona jest 
równie� selektywna zbiórka odpadów obejmuj�ca: 

• odpady opakowaniowe, 
• odpady wielkogabarytowe, 
• odpady  niebezpieczne. 

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie kieleckim jest 
ich składowanie na składowiskach: Promnik, gm. Strawczyn,  Przededworze, gm. Chmielnik,  Janik,  
gm. Kunów, Pocieszka, gm. Staszów. Składowiska Janik i Pocieszka wymagaj� dostosowania do 
funkcjonowania do obowi�zuj�cych przepisów. 
  Du�ym problemem wyst�puj�cym na terenie powiatu kieleckiego było powstawanie tzw. „dzikich 
wysypisk”, w okresie 2004 - 2006: 

• Miasto i Gmina Ch�ciny – zlikwidowanych zostało 7 wi�kszych „dzikich wysypisk”, 
• Gmina Górno, Mniów, Nowa Słupia i Sitkówka - Nowiny – zapobiegano powstawaniu i na 

bie��co likwidowano, tak�e w ramach akcji ekologicznych „dzikie wysypiska”, 
• Gmina Morawica – co roku na terenie gminy organizowane s� akcje likwidacji „dzikich 

wysypisk”, w omawianym okresie zlikwidowano 6 wi�kszych obiektów w miejscowo�ciach 
Zaborze, D�bska Wola (dwa), Morawica, Lisów, Nida oraz kilka mniejszych, 

• Gmina Zagna�sk – zlokalizowane „dzikie wysypiska” s� na bie��co likwidowane przez firm�,  
z któr� zawarto odpowiedni� umow�, w okresie omawianym unieszkodliwiono 85 m3 
odpadów. 

 
Na terenie powiatu obserwuje si� wzrost ilo�ci wytwarzanych komunalnych osadów 

�ciekowych. Niew�tpliwie wi��e si� to z budow� i modernizacj� oczyszczalni �cieków oraz 
rozbudow� sieci kanalizacyjnych. Aktualnie w zakresie zagospodarowania osadów �ciekowych 
dominuj� dwa kierunki: składowanie oraz wykorzystanie pozarolnicze i rolnicze. Do pozostałych 
metod zalicza si� kompostowanie (metoda preferowana) oraz termiczne przekształcanie. W powiecie 
kieleckim znajduje si� 28 oczyszczalni �cieków. 
 
Realizacja programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami 

Pocz�wszy od 2004 roku prowadzona jest w�ród mieszka�ców powiatu kieleckiego edukacja 
ekologiczna. Edukacja ekologiczna realizowana jest w ramach Programu edukacji ekologicznej dla 
powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie”. Adresatami wi�kszo�ci konkursów s� dzieci i młodzie� 
ucz�szczaj�ce do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimanazjalnych,  
a tak�e samorz�dy gminne. Tematyka konkursów dotyczyła ograniczenia ilo�ci wytwarzanych 
odpadów oraz zbiórki surowców wtórnych. Zainteresowanie uczestnictwem w konkursach z roku na 
rok ro�nie.  
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Realizacja zada� zwi�zanych z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych 

Skuteczno�� odzysku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych wynosi dla powiatu 
kieleckiego 33 %, a dla gmin od 2,2 do 70,7 %. Nie jest mo�liwe okre�lenie osi�gni�cia 
zaplanowanych poziomów odzysku odpadów ulegaj�cych biodegradacji, budowlanych, 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych ze wzgl�du na brak danych ilo�ciowych w tym zakresie. 
 
Prognoza ilo�ci i jako�ci odpadów komunalnych 

Prognozuj�c zmiany ilo�ci i jako�ci odpadów komunalnych przyj�to za „Krajowym Planem 
Gospodarki Odpadami 2010”(KPGO 2010) oraz „Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 
�wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2011” nast�puj�ce zało�enia: 

• nie b�d� wyst�powały istotne zmiany składu morfologicznego wytworzonych odpadów 
komunalnych, 

• wzrost jednostkowego wska	nika wytworzenia odpadów kształtowa� si� b�dzie na poziomie  
5 % w okresach 5 - letnich, 

• wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów (w stosunku do cało�ci wytworzonych 
odpadów) do 10 % w 2011 r. i 20 % w 2018 r., spowoduje zmiany ilo�ci i składu odpadów 
niesegregowanych, zmniejszy si� w nich głównie zawarto�� papieru, tworzyw sztucznych, 
szkła i metali, 

• ilo�� powstałych odpadów w grupie 20 wzrasta� b�dzie �rednio o 5 % w okresach  
5 - letnich (1 % w skali roku). 
Prognozowana ilo�� odpadów komunalnych dla gmin powiatu kieleckiego w latach 2007 - 2018 

obliczono na podstawie wska	ników charakterystyki jako�ciowej odpadów komunalnych, zmian 
wska	ników wytworzenia odpadów oraz prognozy demograficznej (dane GUS). Z oblicze� wynika,  
i� ilo�� wytwarzanych odpadów komunalnych b�dzie sukcesywnie wzrasta�, zarówno na terenach 
wiejskich jak i miejskich tab. 18. 

 
Tabela 18. Prognozowana ilo�� odpadów komunalnych na lata 2007 - 2018 wg strumienia dla gmin 

powiatu kieleckiego [Mg/rok] 
Rok  prognozy 2007 2011 2013 2018 
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Razem: 28317 3484 31801 29234 3650 33584 30808 3733 34541 32987 3924 36911 
 

8.5.2. Cele długookresowe do 2018 r. - odpady komunalne 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyj�to nast�puj�ce cele: 

• obj�cie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 
100 % mieszka�ców powiatu, najpó	niej do ko�ca 2011 r., 

•  zapewnienie obj�cia wszystkich mieszka�ców systemem selektywnego zbierania odpadów  
i uzyskanie minimalnych poziomów odzysku najpó	niej do ko�ca 2011 r., 

• zmniejszenie ilo�ci odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
– w 2010 r. wi�cej ni� 75 %, 
– w 2013 r. wi�cej ni� 50 %, 
– w 2020 r. wi�cej ni� 35 % 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 85 % wytworzonych 

odpadów do ko�ca 2014 r. 
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8.5.3. Kierunki działa� na lata 2007 - 2018 - odpady komunalne 
 

Działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi: 

• Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów, które s� priorytetem w ustanowionej  
w prawie wspólnotowym hierarchii post�powania z odpadami, stanowi�c jednocze�nie cel dla 
osi�gni�cia, którego kraje członkowskie Unii Europejskiej maj� obowi�zek podejmowa� 
odpowiednie działania.  

 
Zadania krótkookresowe (2007 - 2011) 

• Rozbudowanie istniej�cego systemu selektywnego odbierania odpadów i osi�gni�cie 
odpowiednich poziomów selektywnej zbiórki. 

• Podpisanie stosownych umów z organizacjami odzysku, co pozwoli na sfinansowanie cz��ci 
kosztów selektywnej zbiórki odpadów. 

• Składanie w terminach przewidzianych ustaw� o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 
sprawozda� marszałkowi województwa i WFO�iGW, które umo�liwi gminie uzyskanie 
�rodków finansowych pochodz�cych z opłat produktowych za opakowania. 

• Likwidacja ”dzikich wysypisk” odpadów przez rekultywacj� lub usuni�cie zło�onych tam 
odpadów. 

• Zamykanie, rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 
• Konsekwentne korzystanie z narz�dzi administracyjnych, w które ustawodawca wyposa�ył 

gminy (decyzje administracyjne). 
• Umo�liwienie wła�cicielom nieruchomo�ci wyposa�enia w urz�dzenia do zbierania 

odpadów na dogodnych (ratalnych) warunkach finansowych. 
• Nawi�zanie współpracy z firmami specjalistycznymi zajmuj�cymi si� odzyskiem  

i recyklingiem odpadów niebezpiecznych, zu�ytego sprz�tu elektrycznego  
i elektronicznego, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, ró�nego rodzaju 
opakowa� oraz recyklingiem organicznym. 

• Dalsze intensywne działania edukacyjne. 
 

Zadania długookresowe (2012-2018) 
• Kontynuacja realizacji tych zada� krótkookresowych, które tego wymagaj� (wi�kszo�� 

zada�). 
• Działania zmierzaj�ce do zapobiegania powstawaniu odpadów. 
• Działania zmierzaj�ce do ograniczenia ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziaływania  

na �rodowisko. 
• Dalsza edukacja ekologiczna mieszka�ców. 

 
Proponowany system gospodarki odpadami 

Na system gospodarki odpadami składaj� si� m. in.: zbieranie i odbiór, odzysk (transport),  
recykling i unieszkodliwianie odpadów. Zasady, na których b�dzie opierał si� system gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminach powiatu kieleckiego s� m.in. nast�puj�ce: 

• system realizował b�dzie ustawowe zadania gmin w sposób uzasadniony ekonomicznie, 
• zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gminy b�d� realizowały 

wspólnie z podmiotami, które dostosowały swoj� działalno�� do zmian wprowadzonych  
w ustawie z dnia 13 wrze�nia 1996 o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach, 

• gminy zapewni� obj�cie wszystkich mieszka�ców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z uwzgl�dnieniem podziału na tereny wiejskie  
i miejskie. 
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Zakłada si� nast�puj�ce systemy zbierania odpadów komunalnych na terenach gmin: 
• zbieranie odpadów zmieszanych, 
• selektywna zbiórka opakowa� i surowców wtórnych, 
• selektywna zbiórka odpadów ulegaj�cych biodegradacji (tereny miejskie), zagospodarowanie  

i kompostowanie przydomowe (tereny wiejskie), 
• selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
• selektywna zbiórka zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego, 
• selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, 
• selektywna zbiórka odpadów budowlanych. 

 
Obiekty w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 

W celu okre�lenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 
�wi�tokrzyskim wg WPGO utrzymano podział województwa na 4 regiony gospodarki odpadami: 

• rejon centralny obejmuj�cy powiaty: kielecki grodzki i kielecki ziemski, 
• rejon północny obejmuj�cy powiaty: skar�yski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, 

sandomierski, 
• rejon południowy obejmuj�cy powiaty: staszowski, buski, pi�czowski, kazimierski, 
• rejon zachodni obejmuj�cy powiaty: j�drzejowski, włoszczowski, konecki. 

 
W ramach rejonów gospodarki odpadami zakłada si� rozbudow� lub budow� 1 - 2 rejonowych 

zakładów gospodarki odpadami (RZGO), w skład, których maj� wej�� nast�puj�ce obiekty: 
sortownia, kompostownia oraz składowisko odpadów, a tak�e inne niezb�dne urz�dzenia techniczne.  

Niezale�nie od przedstawionego powy�ej podziału województwa proponuje si� dla powiatu 
kieleckiego bior�c pod uwag� „zasad� blisko�ci” (bez konieczno�ci budowy stacji przeładunkowych) 
uwzgl�dni� nast�puj�ce RZGO jako obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

1) obiekt w Promniku, gmina Strawczyn, powiat kielecki, 
2) obiekt w Rz�dowie, gmina Tucz�py, powiat buski, 
3) obiekt „Janik”, gmina Kunów, powiat ostrowiecki. 

 
8.5.4. Stan wyj�ciowy - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym 

 
Wg danych pochodz�cych z bazy Urz�du Marszałkowskiego Województwa �wi�tokrzyskiego, 

któr� zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy o odpadach prowadzi marszałek województwa, w 2005 roku  
w powiecie kieleckim wytworzono ogółem około 24 310 Mg odpadów przemysłowych. W ogólnej 
masie wytwarzanych odpadów dominuj� odpady z grupy 19, wytworzone w procesie uzdatniania 
wody - 13 628 Mg oraz z grupy 02 pochodz�ce z rolnictwa - 4957 Mg. 
 

Do najwi�kszych wytwórców odpadów (powy�ej 1000 Mg) zaliczaj� si�: 
• Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica" S. A. - 14532,6 Mg, 
• Okr�gowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku - 2685,8 Mg, 
• Kopalnia Wapienia Morawica S. A. - 1883,2 Mg 

 
Odpady niebezpieczne 

Z informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Kielcach 
prowadz�cego monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi, na terenie powiatu kieleckiego 
wytworzono ogółem około 214,3 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego poddanych odzyskowi 
zostało 75 Mg, unieszkodliwieniu poza składowaniem 126,16 Mg, unieszkodliwieniu przez 
składowanie 0,4 Mg natomiast 12,7 Mg było magazynowane.  

 
Na terenie powiatu kieleckiego znajduje si� 9 instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów poza składowaniem, brak jest natomiast składowisk odpadów przemysłowych.  
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8.5.5. Cele do 2018 r. - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym 
 

Cele w zakresie gospodarki odpadami innymi ni� niebezpieczne wytwarzanymi  
w sektorze gospodarczym 
 
Cele krótkookresowe 2007 - 2011 

• zwi�kszenie ilo�ci odpadów poddawanych procesom odzysku 
• ograniczenie ilo�ci odpadów deponowanych na składowiskach 
 

Cele długookresowe 2012 - 2018 
• dalsze zwi�kszanie ilo�ci odpadów poddawanych procesom odzysku 
• dalsze ograniczanie ilo�ci odpadów deponowanych na składowiskach 

 
8.5.6. Kierunki działa� na lata 2007 - 2018 - odpady powstaj�ce w sektorze gospodarczym 

 
Kierunki działa� w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym: 

• Minimalizacja powstawania odpadów. 
• Stosowanie najlepszych dost�pnych technik i technologii w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania (zgodnie z art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony 
�rodowiska (Dz. U. z 2006 nr 129, poz. 902 – tekst jednolity). 

 
Realizacja zaplanowanych w PGO zada� wymaga poniesienia w latach 2007 – 2018 nakładów 

na poziomie około 27 mln PLN. 
 
8.6. Oddziaływanie hałasu 
 
8.6.1. Stan wyj�ciowy 

 
Przepisy ustawy Prawo ochrony �rodowiska, wprowadziły obowi�zek tworzenia,  

w oparciu o mapy akustyczne, programów ochrony �rodowiska przed hałasem dla aglomeracji  
i głównych dróg, a tak�e linii kolejowych i lotnisk, zakładaj� one równie� konieczno�� modyfikacji 
istniej�cego systemu monitorowania hałasu w �rodowisku oraz systemu informacji o �rodowisku. 

Ponadto przepisy wynikaj�ce z dyrektyw Unii Europejskiej dotycz�cych hałasu emitowanego 
przez pojazdy samochodowe zostały wdro�one stosownym rozporz�dzeniem Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej. Produkowane obecnie w Polsce pojazdy praktycznie spełniaj� standardy 
akustyczne obowi�zuj�ce w Unii Europejskiej.  

Okre�lono tak�e wymagania w zakresie emisji hałasu maszyn i urz�dze� u�ywanych na 
zewn�trz pomieszcze�. Jako podstaw� prawn� posłu�yło rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla urz�dze� u�ywanych 
na zewn�trz pomieszcze� w zakresie emisji hałasu do �rodowiska (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2003 r.,  
nr 138, poz. 1316) oraz rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie zasadniczych wymaga� dla urz�dze� u�ywanych na zewn�trz pomieszcze� 
w zakresie emisji hałasu do �rodowiska (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r., nr 32, poz. 223).  

Ponadto okre�lono równie� dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku w zale�no�ci od 
przeznaczenia danego terenu podlegaj�cego ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy te� dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielu innych, co zostało okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia  
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. z 2007 r.,  
nr 120, poz. 826). 

Wdro�ono tak�e metody pomiarów mocy akustycznej, które zostały okre�lone w rozporz�dzeniu 
Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymaga� w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielko�ci emisji (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r., nr 283, poz. 2842). 
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Głównymi 	ródłami hałasu w powiecie kieleckim jest komunikacja drogowa i kolejowa,  
a w dalszej kolejno�ci emisja ze 	ródeł przemysłowych.  

 
W 18 gminach powiatu kieleckiego brak jest ekranów akustycznych, ekran taki zlokalizowany 

jest jedynie w gminie Piekoszów na wiadukcie drogi S-7. 
Warto nadmieni�, i� powiat kielecki przecina 100 km linii kolejowych, głównie odcinki relacji 

Warszawa - Kraków, Kielce - Cz�stochowa i Kielce - Busko Zdrój. Hałas generowany przez ruch 
taboru kolejowego mo�e stanowi� uci��liwo�� dla mieszka�ców terenów odległych nawet do 1 km. 
Mo�na przyj��, i� najwi�ksza uci��liwo�� akustyczna wyst�puje w pasie do 300 m od linii kolejowej. 
Zagro�enie hałasem wynikaj�cym z transportu kolejowego ogranicza w pewnym stopniu 
odpowiednie zagospodarowanie terenu wzdłu� magistrali głównie w formie nasypów ziemnych  
i zalesie�. Wa�n� rol� odgrywa te� zró�nicowane ukształtowanie terenu b�d�ce naturaln� barier� dla 
fal akustycznych. Tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej mo�na uzna� za 
najbardziej nara�one na hałas generowany przez kolej. Organizacja ruchu taboru kolejowego, do 
której nale�� przede wszystkim szybko��, cz�stotliwo�� i pory przejazdów s� wa�nym czynnikiem 
wpływaj�cym na stan uci��liwo�ci zwi�zanych z hałasem.  

 
Innym 	ródłem emisji hałasu jest hałas przemysłowy generowany przez zakłady produkcyjne  

i usługowe. Obejmuje on zarówno d	wi�ki emitowane przez ró�nego rodzaju maszyny i urz�dzenia,  
a tak�e cz��ci procesów technologicznych, jak i instalacje i wyposa�enie małych zakładów 
rzemie�lniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza si� tak�e d	wi�ki emitowane przez 
urz�dzenia obiektów handlowych (wentylatory, urz�dzenia klimatyzacyjne), a tak�e urz�dzenia 
nagła�niaj�ce w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Ma on wył�cznie charakter lokalny. Na 
terenie powiatu kieleckiego uci��liwo�ci akustyczne wywodz�ce si� z tego 	ródła nie maj� znamion 
znacznego zagro�enia dla zdrowia i komfortu �ycia mieszka�ców.  

W 2004 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w Kielcach w ramach Pa�stwowego 
Monitoringu �rodowiska dokonał oceny stanu akustycznego �rodowiska w województwie 
�wi�tokrzyskim.  

Charakterystyk� hałasu w wybranych miastach na terenie powiatu kieleckiego pokazano na  
rys. 14. 
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Rysunek 14. Charakterystyka hałasu w wybranych miastach powiatu kieleckiego (�ródło: Informacja 

o stanie �rodowiska w województwie �wi�tokrzyskim w roku 2004) 

Legenda: 
Maksymalny równowa�ny poziom d	wi�ku [dB]: 

 
 

 
�redni poziom d	wi�ku [dB]: 

 
 
Realizuj�c zadania w zakresie ochrony przed hałasem obj�te wojewódzkim programem 

monitoringu, WIO� w Kielcach wykonał w latach 2000 - 2003 badania hałasu komunikacyjnego na 
drogach krajowych nr 7 i nr 74. �redni równowa�ny poziom hałasu wyniósł odpowiednio: 

• droga nr 7 - 75,7 dB, 
• droga nr 74 - 73,3 dB. 

 
W latach 2000 - 2003 WIO� wykonał tak�e badania hałasu komunikacyjnego na drogach 

wojewódzkich w punktach pomiarowych le��cych w odległo�ci 1 m od jezdni. Badane drogi, które 
przebiegaj� przez powiat kielecki to: 

• nr 764 z Kielc do Daleszyc i Rakowa - �redni równowa�ny poziom hałasu 68,3 dB, 
• nr 756 ł�cz�ce gminy: Nowa Słupia, Łagów i Raków - �redni równowa�ny poziom hałasu 

65,4 dB, 
• nr 728 Ko�skie – Łopuszno – Małogoszcz – J�drzejów - �redni równowa�ny poziom hałasu 

67,6 dB. 
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W latach 2001 - 2005 WIO� wykonywał badania hałasu przemysłowego na terenie 
województwa �wi�tokrzyskiego. Dominuj�cymi 	ródłami hałasu były kopalnie surowców 
mineralnych i przedsi�biorstwa wielobran�owe. Uci��liwo�� hałasow� powodowały tak�e centra 
handlowe i rozrywkowe. Na terenie powiatu kieleckiego odnotowano przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu d	wi�ku w 4 obiektach. Skala zagro�e� hałasem przemysłowym nie jest jednak zbyt du�a  
i nale�y podkre�li�, i� zasi�g jego oddziaływania ma zazwyczaj charakter lokalny.  

 
8.6.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel 

Zmniejszenie zagro�enia mieszka�ców powiatu kieleckiego emisj� hałasu,  
pochodz�c� zwłaszcza od �rodków transportu 

 
8.6.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Ochrona przed hałasem powiatu kieleckiego powinna obejmowa� przede wszystkim hałas 

komunikacyjny. Wła�ciwe rozpoznanie klimatu akustycznego pozwoli na wskazanie terenów 
szczególnie nara�onych na hałas. Obowi�zek wyznaczania takich obszarów spoczywa na Staro�cie, 
który do 30 czerwca 2012 r. powinien opracowa� map� akustyczn� tych terenów.  

Konieczne jest tak�e dalsze prowadzenie przez WIO� bada� klimatu akustycznego, co pozwoli 
na podj�cie działa� prowadz�cych do zmniejszenia jego uci��liwo�ci.  

Do działa� tych nale�y wł�czy� tak�e budow� ekranów akustycznych oraz zabezpieczenie  
i modernizacj� budynków mieszkalnych i budynków u�yteczno�ci publicznej szczególnie nara�onych 
na hałas, pod k�tem zabezpiecze� akustycznych (głównie monta� okien d	wi�koszczelnych). 
Działania te le�� w gestii zarz�dców dróg.  

Organy wykonawcze gmin powinny tak�e podejmowa� działania polegaj�ce na budowie 
obwodnic poszczególnych miast i wsi. 

Warto nadmieni�, i� na stopie� zagro�enia hałasem wpływa stan techniczny dróg. Konieczne 
jest zatem przeprowadzenie w najbli�szym czasie remontów odcinków dróg o najbardziej 
zdewastowanej nawierzchni. 

 
Problem zagro�enia emisj� hałasu nale�y integrowa� z aspektami planowania przestrzennego  

w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
Szereg podmiotów gospodarczych powoduje uci��liwo�� hałasow� do najbli�szego otoczenia, 

dlatego wa�na jest tak�e kontynuacja kontroli instalacji emituj�cych hałas do �rodowiska przez słu�by 
WIO�.  

W�ród inwestycji zwi�zanych z ograniczeniem emisji hałasu przemysłowego do �rodowiska 
przewiduje si� w 2007 r., i� Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S. A. w Sitkówce - 
Nowiny podejm� nast�puj�ce działania: 

• zakup i monta� 2 spr��arek �rubowych, na co zostało przeznaczone 1 200 000 zł,  
• budow� bariery d	wi�kochłonnej przed blokami mieszkaniowymi w kwocie  

700 000 zł, 
• kontynuacj� realizacji programu zmniejszania hałasu - wyciszanie przesiewaczy, zasypów, 

urz�dze� załadowczych kamienia na piecach szybowych, budynków z urz�dzeniami 
krusz�cymi i przesiewaj�cymi, na co przeznaczono 690 000 zł. 

 
Kierunki działa�: 

• Kontynuacja monitoringu hałasu komunikacyjnego w miejscach potencjalnego 
wyst�powania najwi�kszych uci��liwo�ci akustycznych. 

• Kontynuacja monitoringu hałasu przemysłowego. 
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• Realizacja inwestycji zmniejszaj�cych nara�enie na hałas komunikacyjny (budowa ekranów 
akustycznych i pasów zieleni izolacyjnej wzdłu� dróg, budowa obwodnic). 

• Zabezpieczenie budynków mieszkalnych i budynków u�yteczno�ci publicznej szczególnie 
nara�onych na hałas komunikacyjny.  

• Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodz�cego z sektora gospodarczego  poprzez kontrol� 
jednostek emituj�cych hałas i egzekwowanie przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu 
w �rodowisku.  

• Opracowanie mapy akustycznej do 30 czerwca 2012 roku i programów naprawczych  
w zakresie ochrony przed hałasem dla powiatu kieleckiego do 30 czerwca 2013 roku. 

• Wprowadzanie, w przypadku posiadania danych, do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów po�wi�conych ochronie przez hałasem,  
z wyznaczeniem stref ograniczonego u�ytkowania wsz�dzie tam gdzie przekraczany jest 
równowa�ny poziom hałasu. 

• Bie��ca modernizacja stanu technicznego dróg i torowisk. 
 
8.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
 

8.7.1. Stan wyj�ciowy 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli si� na jonizuj�ce i niejonizuj�ce. Podział taki 
wynika z granicznej wielko�ci energii, która wystarcza do jonizacji cz�stek materii.  

 
Promieniowanie niejonizuj�ce jest zwi�zane ze zmianami pola elektromagnetycznego 

wytwarzanego przez 	ródła energetyczne i radiokomunikacyjne. Do 	ródeł tych zalicza si� m.in. 
urz�dzenia nadawcze (radio - telewizyjne, telekomunikacyjne, radiolokacyjne itp.), jak równie� 
urz�dzenia przemysłowe i linie oraz stacje elektroenergetyczne. Dla �rodowiska i człowieka  
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego istotne s� mikrofale, radiofale i fale o bardzo 
niskiej cz�stotliwo�ci (VLF), a tak�e fale o ekstremalnie niskiej cz�stotliwo�ci (FW). Wa�n� cech� pół 
elektromagnetycznych jest to, i� ich nat��enie spada wraz z rosn�c� odległo�ci� od 	ródła, które je 
wytwarza. 

 
Wszystkie zmiany pola elektromagnetycznego wzbudzaj� w ludziach i zwierz�tach przepływ 

pr�dów elektrycznych. Ma to du�e znaczenie dla organizmu, w którego ciele wyst�puj� pr�dy 
zwi�zane z funkcjonowaniem m.in. serca i mózgu. Ka�de zakłócenie pr�dów organicznych, mo�e 
prowadzi� do zaburze� pracy układu kr��enia czy te� mózgu. W zakresie małych i �rednich 
cz�stotliwo�ci pola pojawiaj� si� tzw. efekty nietermiczne. W miar� wzrostu cz�stotliwo�ci ro�nie 
absorpcja energii elektromagnetycznej i pojawia si� efekt termiczny w postaci lokalnego nagrzewania 
lub globalnego wzrostu temperatury ciała. 

 
Do 	ródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu kieleckiego zaliczy� 

mo�na: linie elektroenergetyczne o napi�ciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV, stacje 
elektroenergetyczne 400/220/110 kV, 220/110 kV i 110/15 kV, Centrum Usług Satelitarnych, 
Radiowo - Telewizyjne Centrum Nadawcze, bazowe stacje telefonii komórkowej, radiolatarni� 
lotniskow�, stacje bazowe sieci ł�czno�ci radiotelefonicznej, cywilne stacje radiowe CB o mocy do 10 
W i radiostacje amatorskie kat. 1 i 2 o mocach od 15 - 750 W oraz szereg innych.  
 

Na podstawie danych ankietowych uzyskano informacje, �e na terenie gmin powiatu kieleckiego 
istnieje 5 stacji telefonii stacjonarnej i około 30 stacji i przeka	ników telefonii komórkowej oraz 
Radiowo - Telewizyjne Centrum Nadawcze: Psary i �wi�ty Krzy� 

 
Na rys. 15 przedstawiono 	ródła pól elektromagnetycznych na terenie powiatu kieleckiego.  
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Rysunek 15. �ródła pól elektromagnetycznych na terenie powiatu kieleckiego (�ródło: Program 

ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2015 - Projekt) 

Legenda: 

 
 
Zgodnie z art. 121 Prawa ochrony �rodowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu �rodowiska poprzez utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poni�ej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo 
przez zmniejszenie poziomów tych pól do warto�ci dopuszczalnych, w przypadku ich przekroczenia. 

Do aktualnych regulacji prawnych dotycz�cych ochrony �rodowiska przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym nale��: rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690) oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia  
30 pa	dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w �rodowisku 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 �rodowisku i obserwacji zmian dokonuje 
Wojewódzki Inspektor Ochrony �rodowiska w ramach Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska (art. 
123, ust. 1). Monitoring ten, zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo ochrony �rodowiska, 
obejmuje uzyskiwane na podstawie bada� monitoringowych informacje w zakresie promieniowania 
jonizuj�cego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny by� przeprowadzane cyklicznie, przy 
zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. Wojewódzki 
Inspektor Ochrony �rodowiska prowadzi równie�, aktualizowany corocznie, rejestr zawieraj�cy 
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych (art. 124 PO�). 

 
Poniewa� wpływ pól elektromagnetycznych zarówno na człowieka jak i na �rodowisko, 

uzale�niony jest od wysoko�ci nat��enia oraz cz�stotliwo�ci drga�, dlatego warto�� tych poziomów 
jest okre�lana w kolejnych pasmach cz�stotliwo�ci. 

 
W 2006 r. do bada� monitoringowych nat��enia pola elektromagnetycznego wytypowanych 

zostało 13 obiektów znajduj�cych si� na terenie wybranych miast województwa �wi�tokrzyskiego. 
Pomiary przeprowadzono w 237 pionach pomiarowych. Obiekty zostały wyznaczone na terenach  
o wysokiej g�sto�ci zaludnienia w rejonie oddziaływania 	ródeł emisji PEM - stacje bazowe telefonii 
komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. 2 badane obiekty zlokalizowane były na terenie 
powiatu kieleckiego tj.: 

• anteny odbiorczo - nadawcze zainstalowane na terenie Centrum Usług Satelitarnych  
„TP SAT” w Psarach koło Kielc w gminie Bodzentyn, 

• stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM M�chocice Kapitulne nr 178, w gminie 
Masłów.  

 
W tab. 19 przedstawiono wyniki pomiarów monitoringowych poziomów pól 

elektromagnetycznych w �rodowisku na terenie powiatu kieleckiego przeprowadzonych  
w 2006 r.  

 
Tabela 19. Wyniki pomiarów monitoringowych poziomów PEM w �rodowisku  

w powiecie kieleckim w 2006 r. 
Lp. Nazwa, adres i podstawowe dane 

techniczne obiektu 
Zakres warto�ci pomiaru wielko�ci 

fizycznej charakteryzuj�cej 
promieniowanie elektromagnetyczne 

S [W/m2] 

Uwagi 

1. Anteny odbiorczo - nadawcze zainstalowane 
na terenie Centrum Usług  Satelitarnych „TP 
SAT” w Psarach koło Kielc 

 
0,002 - 0,01 

miejsce 
dost�pne dla 

ludno�ci 
2. Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS 

GSM M�chocice Kapitulne nr 178 działka  
nr 384/3 

0,002 - 0,003 miejsce 
dost�pne dla 

ludno�ci 
 
Na badanym terenie w gminach Bodzentyn i Masłów nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.  
 
8.7.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel 

Minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie  
człowieka i �rodowisko 
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8.7.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 

Głównym działaniem z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest ustalenie 
	ródeł zagro�e� poprzez prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych oraz wprowadzenie do 
planów zagospodarowania przestrzennego zapisów po�wi�conych ochronie przed tymi polami. 
Monitoring pól prowadzony jest przez WIO�. Istotna jest tak�e edukacja społecze�stwa dotycz�ca 
skali zagro�enia emisj� pól, szczególnie w pobli�u stacji bazowych telefonii komórkowej.  

W przypadku budowy nowych urz�dze� i obiektów emituj�cych pola elektromagnetyczne 
nale�y wybiera� ich mało konfliktow� lokalizacj�. 
 
Kierunki działa� 

• Kontynuacja bada� zagro�enia promieniowaniem elektromagnetycznym. 
• Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów po�wi�conych 

ochronie przed polami elektromagnetycznymi. 
• Opracowanie procedur administracyjnych zapewniaj�cych bezpieczn� lokalizacj� 
ródeł 

pól.  
• Preferowanie niskokonfliktowej lokalizacji 
ródeł pól elektromagnetycznych.  
• Edukacja ekologiczna dotycz�ca skali zagro�enia emisj� pól elektromagnetycznych.  

 
8.8. Powa�ne awarie przemysłowe 
 

8.8.1. Stan wyj�ciowy  
 

System przeciwdziałania powa�nym awariom przemysłowym istnieje w Polsce od dłu�szego ju� 
czasu i oparty jest na �cisłym nadzorze nad instalacjami stwarzaj�cymi nadzwyczajne zagro�enie dla 
�rodowiska, sprawowanym przez instytucje publiczne, w tym Inspekcj� Ochrony �rodowiska.  
W ostatnich latach system ten został dostosowany do wymaga� wspólnotowych zawartych  
w Dyrektywie 96/82/WE w sprawie przeciwdziałania zagro�eniom powa�nymi awariami z udziałem 
substancji niebezpiecznych, zmienionej Dyrektyw� 2003/105/WE w sprawie kontroli 
niebezpiecze�stwa powa�nych awarii zwi�zanych z substancjami niebezpiecznymi. 

W/w przepisy oparto o zasad�, i� zagro�eniom nale�y przeciwdziała� u 	ródła. Głównym 
podmiotem w przepisach polskich jest prowadz�cy instalacj� b�d	 zakład zwi�kszonego lub du�ego 
ryzyka, na które nało�ono wi�kszo�� obowi�zków i zada�.  

 
Polskie prawo okre�la rodzaje i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si�  

w danym zakładzie decyduje o zakwalifikowaniu go jako zakład o du�ym lub zwi�kszonym ryzyku 
wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej. Obecnie obowi�zuje rozporz�dzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie rodzajów i ilo�ci substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  
o zwi�kszonym ryzyku albo zakładu o du�ym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej  
(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r., nr 30, poz. 208).  

W Komendzie Wojewódzkiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej sporz�dzono wykaz zakładów  
o du�ym ryzyku i zakładów o zwi�kszonym ryzyku wraz z podaniem rodzajów i ilo�ci materiałów 
niebezpiecznych. Z wykazu tego wynika, i� w województwie �wi�tokrzyskim znajduje si� 13 
zakładów, z czego 2 w powiecie kieleckim, które mog� by� sprawcami powa�nych awarii 
przemysłowych. W tab. 20 przedstawiono zakłady powiatu kieleckiego o zwi�kszonym ryzyku 
wyst�pienia powa�nych awarii przemysłowych. Ich lokalizacj� na terenie powiatu pokazano na  
rys. 16.  

Ska�enie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi mo�e nast�pi� w wyniku awarii 
zbiorników i instalacji umieszczonych w tych zakładach, które przechowuj� i stosuj� do produkcji 
niebezpieczne substancje chemiczne lub te� w czasie uszkodze� cystern, które przewo�� substancje 
transportem samochodowym lub kolej�.  
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Tabela 20. Zakłady o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nych awarii przemysłowych  
w powiecie kieleckim 

Lp. Nazwa zakładu Adres zakładu Rodzaj substancji Zdolno�� 
magazynowania 

[Mg] 
1. „Intergaz” Sp. z o. o. Rozlewnia 

Gazu Nowiny k/Kielc 
ul. Przemysłowa 13, 

26 - 052 Sitkówka - Nowiny 
Propan - Butan 67,0 

zbiorniki 
magazynowe 

2. Blastexpol Sp. z o. o.   
Skład Materiałów Wybuchowych 

w Morawicy 

59 - 145 Chocianowice 
(Duniów) Oddział �wi�tokrzyski 

Skład Materiałów 
Wybuchowych  

26 - 026 Morawica 

Substancje wybuchowe 
podklasy 1.4 

 
Substancje wybuchowe 

podklasy 1.1 

0,02 
 
 

40 
komory składowe, 

magazyny 
	ródło: Wojewódzki Plan Reagowania Kryzysowego, „Program ochrony �rodowiska dla województwa 

�wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 2015 - Projekt” i Raport „stan �rodowiska w województwie 
�wi�tokrzyskim w 2005 r.” 

 

 
Rysunek 16. Lokalizacja zakładów „Intergaz” Sp. z o. o. i Blastexpol Sp. z o. o. na terenie powiatu 

kieleckiego (�ródło: Program ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 
2015 - Projekt) 

Obowi�zki zwi�zane z powa�nymi awariami przemysłowymi spoczywaj� głównie na 
prowadz�cym zakład o zwi�kszonym ryzyku oraz na organach Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, a tak�e 
na Wojewodzie. 

 
Innym bardzo istotnym 	ródłem zagro�enia powa�nymi awariami jest transport materiałów 

niebezpiecznych m.in. paliw płynnych. Dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i transportu 
kolejowego. 

W powiecie kieleckim nie przebiegaj� stałe trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych. 
Transport tych materiałów odbywa si� po trasach wybranych ka�dorazowo przez przewo	nika.  
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Najwa�niejsze trasy do transportu materiałów niebezpiecznych w powiecie kieleckim pokazano 
na rys. 17. 

  

 
Rysunek 17. Lokalizacja tras do transportu materiałów niebezpiecznych na terenie powiatu 

kieleckiego (�ródło: Program ochrony �rodowiska dla województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007 - 
2015 - Projekt) 

Dla zwi�kszenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów 
niebezpiecznych prowadzone s� akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policj�, przy 
udziale Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Ochrony 
�rodowiska.  

 
8.8.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel 

Ograniczenie skutków powa�nych awarii przemysłowych dla ludzi, �rodowiska  
i warto�ci materialnych 

 
8.8.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 

 
Powa�ne awarie przemysłowe nale�� do trudno przewidywalnych zagro�e� �rodowiska.  

W zwi�zku z tym znacznie ograniczone s� mo�liwo�ci przeciwdziałania im. 
 
Trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych powinny by� uzgadniane wraz  

z uwzgl�dnieniem ka�dego zagro�enia dla mieszka�ców i �rodowiska. Konieczne jest wyznaczenie 
miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewo��cych materiały niebezpieczne. Du�e 
znaczenie ma tak�e wyznaczenie miejsc do tymczasowego magazynowania odpadów powstałych  
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w czasie usuwania skutków zagro�enia wywołanego kolizj� podczas transportu materiałów 
niebezpiecznych.  

Wa�n� rol� spełnia tu bie��ca informacja o ryzyku wyst�pienia zagro�enia, a tak�e edukacja 
społecze�stwa w zakresie wła�ciwych zachowa� w przypadku wyst�pienia kolizji transportowej, która 
z kolei skutkuje przedostaniem si� materiałów niebezpiecznych do �rodowiska.  

Przewo��c materiały niebezpieczne nale�y prowadzi� kontrol� stanu technicznego pojazdów. 
Dla zmniejszenia ryzyka wyst�pienia kolizji nale�y tak�e obj�� kontrol� stan nawierzchni dróg.  
 
Kierunki działa� 

• Sporz�dzenie planów operacyjno - ratowniczych dla terenów otaczaj�cych zakłady  
o zwi�kszonym ryzyku. 

• Informowanie społecze�stwa o zagro�eniach powstałych w wyniku powa�nej awarii 
przemysłowej i transportu materiałów niebezpiecznych. 

• Wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów przewo��cych materiały niebezpieczne.  
• Wyznaczenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów powstaj�cych  

w czasie usuwania skutków przedostania si� materiałów niebezpiecznych  
do �rodowiska podczas kolizji transportowej. 

• Monitoring potencjalnych sprawców awarii pod k�tem spełniania wymogów bezpiecze�stwa 
i prewencji.  

 
9. Ochrona klimatu 

 
9.1. Stan wyj�ciowy  
 
Powiat kielecki poło�ony jest w przewa�aj�cej cz��ci w Górach �wi�tokrzyskich  

z pasmem Łysogór warunki klimatyczne tego regionu okre�lane charakteryzuj�cymi je składnikami 
takimi jak temperatura, opad atmosferyczny, pr�dko�� i kierunek wiatru, wykazuj� du�e 
zró�nicowanie. Ró�nice te wynikaj� przede wszystkim z wysoko�ci nad poziomem morza  
i morfologii terenu wpływaj�c na odr�bno�� klimatu lokalnego. W rejonie Gór �wi�tokrzyskich 
opady atmosferyczne s� du�e. Najobfitsze opady przypadaj� na lipiec, a najmniejsze opady wyst�puj� 
w zimie. �rednia roczna suma opadów wynosi w Nowej Słupi ok. 870 mm, a najmniejszy udział 
opadów przypada na wschodni� cz��� obszaru Niecki Nidzia�skiej około 570 mm. Klimat jest 
umiarkowany, �rednia temperatura wynosi 7°C i jest ni�sze o 1,5 - 2°C ni� w południowych  
i zachodnich kra�cach powiatu. Przewa�aj� słabe wiatry zachodnie i północno – zachodnie. Dawka 
nasłonecznienia w obr�bie Gór �wi�tokrzyskich jest słabsza ni� w pozostałej cz��ci regionu,  
a czasookres ekspozycji wynosi �rednio 5 - 6 godzin dziennie.  
 
Główne elementy tego obszaru przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

• �rednia temperatura powietrza w roku około 7 oC, 
• �rednia suma opadów atmosferycznych w ci�gu roku około 650 mm, 
• �rednia liczba dni z pokryw� �nie�n� w roku około 100 dni, 
• �redni okres wegetacji trwa około 210 dni. 
 
W celu stabilizacji poziomu emisji gazów cieplarnianych, a tym samym ochrony klimatu  

w najbli�szych dziesi�cioleciach niezb�dny jest dialog na szczeblu globalnym. Pa�stwa członkowskie 
Unii Europejskiej w tym Polska, samodzielnie nie b�d� w stanie skutecznie przeciwdziała� zjawisku 
ocieplenia klimatu. W ramach Protokołu z Kioto Polska zobowi�zała si� do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w latach 2008 – 2012 o 6 % w stosunku do poziomu z roku bazowego (w przypadku 
CO2, CH4 i N2O jest poziom emisji z 1988 r., natomiast w przypadku HFCs, PFCs i SF6 emisja  
z 1995 r.). Obecnie zobowi�zanie to zostało wypełnione z nadwy�k�. Nale�y jednak pami�ta�, �e 
w�giel pozostaje podstawowym paliwem w energetyce, co zwi�zane jest z du�� emisj� i problemami 
w jej ograniczeniu. Obecnie na terenie powiatu kieleckiego głównymi emitorami s�: 

• Dyckerhoff Polska Sp. z  o.o. Cementownia Nowiny, 



PROGRAM OCHRONY �RODOWISKA DLA POWIATU KIELECKIEGO  - AKTUALIZACJA NA 
LATA 2008 - 2012 Z UWZGL�DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013 - 2018 

 

 99 

• Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”  S. A. 
W tab. 21 zestawiono emisj� gazów cieplarnianych w latach 2002, 2004 i 2005 na terenie 

powiatu kieleckiego. 
 

Tabela 21. Wielko�� emisji gazów cieplarnianych na terenie powiatu kieleckiego 
CO2 CH4 N2O Emisja  

w latach ty�. Mg/rok 
2002  1116,727 0 0 
2004  1223,859 0 0 
2005 1107,413 0 0 

	ródło: GUS 
 
9.2. Cele długookresowe do 2018 r.  

 
Cel  

Podj�cie działa� maj�cych na celu dostosowanie takich sektorów jak energetyka, przemysł, 
transport, rolnictwo, le�nictwo, gospodarka komunalna i gospodarka odpadami do 

konsekwencji zmiany klimatu 
 

9.3. Kierunki działa� na lata 2008 - 2012 
 
Kierunki działa� 

• Wspieranie programów edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu i skutków jego zmian, 
podnoszenie �wiadomo�ci społecze�stwa. 

• Promocja stosowania paliw alternatywnych. 
• Wzrost wykorzystania energii odnawialnej. 
• Rozwój upraw energetycznych zgodny z wymaganiami ochrony ró�norodno�ci biologicznej. 
 
10. Ocena realizacji polityki ekologicznej 
 

Podstaw� wła�ciwego systemu oceny realizacji Programu ochrony �rodowiska jest dobry system 
sprawozdawczo�ci, który powinien opiera� si� na wska	nikach stanu �rodowiska i presji na 
�rodowisko, a tak�e reakcji działa� zapobiegawczych. W tab. 22 umieszczono wska	niki 
efektywno�ci Programu, przyjmuj�c, �e lista ta nie jest wyczerpuj�ca i b�dzie sukcesywnie 
modyfikowana. 

Okre�lenie wska	ników wymaga posiadania informacji dotycz�cych monitoringu �rodowiska  
i wykazu wydatków poniesionych na popraw� stanu �rodowiska. Informacje te powinny by� 
opracowywane co 2 lata. 

W oparciu o analiz� omawianych wska	ników, Urz�d Marszałkowski b�dzie mógł ocenia� 
skuteczno�� realizacji Programu Ochrony �rodowiska, a wnioski z tej oceny b�d� brane pod uwag� 
przy aktualizacji niniejszego Programu. Aktualizacja to powinna by� wykonywana co 4 lata.  
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Tabela 22. Wska	niki monitorowania Programu 
Lp. Wska
nik Wymiar wska
nika Stan wyj�ciowy 

 
WSKA	NIKI STANU �RODOWISKA 

1. Jako�� wód 
powierzchniowych  

Klasy jako�ci wód III - V 

2. Jako�� wód  
podziemnych 

Klasy jako�ci wód II, III, V 

3. Jako�� powietrza Klasa ogólna w zakresie:  
ochrony zdrowia  
ochrony ro�lin  

 
A 
A 

4.  
Poziom hałasu 

komunikacyjnego 

�redni równowa�ny poziom hałasu w bezpo�rednim 
s�siedztwie dróg [dB], w tym: 
Droga krajowa nr 7 
Droga krajowa nr 74 
Droga wojewódzka nr 728 
Droga wojewódzka nr 756 
Droga wojewódzka nr 764 

 
 

76,45 
73,0 
68,3 
65,4 
67,6 

5. Lesisto�� Udział lasów w powierzchni powiatu ogółem [%] 34,8 
6. Powierzchnia sieci Natura 2000 ogółem [ha] 63 325,5 
7. Powierzchnia �wi�tokrzyskiego Parku Narodowego [ha] 7 626,45 
8. Powierzchnia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór 

�wi�tokrzyskich ogółem [ha] 
78 912 

9. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych ogółem [ha] 9 130 
10. Szaniecki Park Krajobrazowy [ha] 10 358 
11. Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu ogółem [ha] 82 657,04 
12. 

 
 
 
 

Ochrona przyrody 

Powierzchnia rezerwatów przyrody ogółem [ha] 1 223,68 
 

WSKA	NIKI PRESJI NA �RODOWISKO 
1. Emisja SO2 [Mg/rok] 2863,4386 
2. Emisja NOx     [Mg/rok] 3639,6669 
3. Emisja CO [Mg/rok] 37142,812 
4. Emisja pozostałych [Mg/rok] 50,22874 
5. 

 
Emisja zanieczyszcze� 

do powietrza  
z zakładów 

przemysłowych Emisja pyłu ogółem [Mg/rok] 11006,808 
6. Zu�ycie wody ogółem [ty�. m3/rok], w tym: 

Przemysł 
Gospodarstwa domowe 

11 988 
3 790 

3 925,2 
7. Długo�� sieci wodoci�gowej [km] 2 248,7 
8. Długo�� sieci kanalizacyjnej [km] 775,5 
9. Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia [ty�. m3/rok] 12 958 

10. 

 
 
 
 

Wody 

Ilo�� �cieków poddanych oczyszczeniu [%] 90,08 
11. Poziom hałasu 

przemysłowego 
Liczba punktów kontrolnych powiatu kieleckiego  
z przekroczeniami norm hałasu [szt.] 

4 

12. Liczba mieszka�ców powiatu kieleckiego [szt.] 199 786 
13. Liczba osób pracuj�cych [szt.] 40 465 
14. 

Uwarunkowania 
społeczne  

i ekonomiczne Liczba zarejestrowanych bezrobotnych [szt.] 20 132 
 

WSKA	NIKI REAKCJI DZIAŁA� ZAPOBIEGAWCZYCH 
1. Kanalizacja Ludno�� obsługiwana przez oczyszczalnie �cieków [szt.] 55 705 
2. Zanieczyszczenia pyłowe [Mg/rok] 

 
21 880 

3. 

Zanieczyszczenia 
zatrzymane lub 
zneutralizowane  

w urz�dzeniach do 
redukcji 

Zanieczyszczenia gazowe [Mg/rok] 74 
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4. Nakłady na edukacj� 
ekologiczn� tj. Program 
„Dla Ziemi, dla siebie”, 

w tym konkursy, 
seminaria itp. 

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł] 
 

około 15 000 

5. Nakłady na 
wspomaganie zada� 

pa�stwowego 
monitorigu �rodowiska 

 

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł] 5 000 

6. Nakłady na ochron� 
powietrza  

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł] 
 

około 500 000 

7. Nakłady na ochron� 
wód 

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł] 0 

8. Nakłady na ochron� 
przyrody 

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł]  
10 000,00 

9. Nakłady na ochron� 
ziemi 

Wydatki poniesione w 2006 r. z PFO�iGW [zł] 
 

17 000,00 

10. Nakłady na ochron� 
�rodowiska 

Wydatki poniesione w 2006 r ogółem z PFO�iGW [zł] 547 000 

 

11. Wytyczne do sporz�dzania gminnych programów 
 

Dokument „Program Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego - aktualizacja na lata 2008 - 
2012 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2013 - 2018" mo�e by� wykorzystany w pracach nad 
programami gminnymi. Zaleca si�, aby zachowa� podobn� struktur� tych programów, natomiast cele 
i strategia ich realizacji, a tak�e priorytety i przedsi�wzi�cia musz� by� dopasowane do specyfiki 
danej gminy. 

Bior�c powy�sze informacje pod uwag�, struktura programów gminnych powinna nawi�zywa� 
do struktury powiatowego programu ochrony �rodowiska i powinna zawiera� nast�puj�ce informacje: 

• ocen� aktualnego stanu �rodowiska, w zakresie poszczególnych elementów �rodowiska - 
stan wyj�ciowy, 

• cel nadrz�dny i kierunki ochrony �rodowiska w gminie, sformułowane na podstawie analizy 
stanu aktualnego �rodowiska, 

• strategi� działa� w zakresie zagadnie� o charakterze systemowym, ochron� dziedzictwa 
przyrodniczego, zrównowa�one wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, 
popraw� jako�ci �rodowiska i bezpiecze�stwo ekologiczne oraz ochron� klimatu, 

• list� zada� priorytetowych w skali gminy, 
• ocen� realizacji Programu, 
• nakłady finansowe na realizacj� Programu: koszty wdro�enia przedsi�wzi�� przewidzianych 

do realizacji oraz udział potencjalnych 	ródeł finansowania w ogólnych kosztach realizacji 
Programu. 

 
Powiatowy program nale�y postrzega� jako pomoc w formułowaniu celów i kierunków działa�, 

z zachowaniem specyfiki danej gminy. Lista zada� priorytetowych przewidzianych do realizacji  
w latach 2008 - 2018, uj�ta w programie powiatowym wskazuje wprost, które przedsi�wzi�cia musz� 
zosta� skonkretyzowane w programach gminnych. 

 
Kierunki działa� dla gmin oraz innych podmiotów gospodarczych powiatu kieleckiego opisane 

s� powy�ej w poszczególnych rozdziałach niniejszego Programu (ka�dy komponent osobno). 
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12. Nakłady na realizacj� programu dla powiatu kieleckiego  
 

Program wykonawczy na lata 2008 – 2012 obejmuje: harmonogram rzeczowo - finansowy 
zada� dla powiatu kieleckiego, jego wdra�anie oraz monitoring. 

 
W harmonogramie rzeczowo - finansowym (tab. 23) wyodr�bnione zostały zadania własne 

powiatu – finansowane z PFO�iGW oraz zadania koordynowane przez powiat - finansowane ze 
	ródeł zewn�trznych (np. wojewódzkich - WFO�iGW, centralnych i unijnych).  
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Tabela 23. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji działa� Programu dla powiatu kieleckiego 
Lp. Opis przedsi�wzi�cia Lata 

realizacji 
Szacunkowe 

koszty  
w ty�. PLN 

Jednostki realizuj�ce 	ródła finansowania 

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony �rodowiska dla powiatu 
kieleckiego” 

2010 15 Starostwo Powiatowe Bud�et powiatu 

2. Aktualizacja „Programu Ochrony �rodowiska dla powiatu kieleckiego” 2012 20 Starostwo Powiatowe Bud�et powiatu 
OGÓŁEM                                                                                                                                                             35 ty�. PLN 
 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA 
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne 
1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego 

pn, „Dla Ziemi, dla siebie”   
2008 - 2012 250 

(50 rocznie) 
Starostwo Powiatowe PFO�iGW 

WFO�iGW 
�rodki inne 

 
OGÓŁEM EDUKACJA EKOLOGICZNA                                                                                                        250 ty�. PLN 

 
 
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU  
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne  
2. Rewaloryzacja zabytków i przywracanie dawnych walorów przyrodniczych  2008 - 2012 50 Starostwo Powiatowe PFO�iGW  

WFO�iGW 
�rodki inne 

OGÓŁEM KOSZTY OCHRONY PRZYRODNICZY I KRAJOBRAZU                                                      50 ty�. PLN 
 
 
OCHRONA I ZRÓWNOWA�ONY ROZWÓJ LASÓW 
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne 
3. Aktualizacja uproszczonego planu zarz�dzania oraz inwentaryzacja stanu lasów 

nie stanowi�cych własno�ci skarbu pa�stwa 
 

2008 - 2012 400 Starostwo Powiatowe Bud�et powiatu 

OGÓŁEM KOSZTY OCHRONY LASÓW                                                                                                      400 ty�. PLN 
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OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne 
4. Prowadzenie okresowych bada� zanieczyszczonych gleb i ziemi (w przypadku 

stwierdzenia naruszenia standardów jako�ci) 
2008 - 2012 50 Starostwo Powiatowe PFO�iGW 

WFO�iGW  
�rodki inne 

5. Ustalenie i prowadzenie monitoringu terenów zagro�onych ruchami masowymi 
ziemi wraz z rejestrem zawieraj�cym informacje o tych terenach 

2008 -2012 20 Starostwo Powiatowe PFO�iGW 
WFO�iGW  
�rodki inne 

OGÓŁEM KOSZTY OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI                                                                          70 ty�. PLN 
 

 
JAKO�� POWIETRZA ATOMOSFERYCZNEGO 
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne 
6. Wspomaganie zada� pa�stwowego monitoringu �rodowiska  2008 - 2012 25 Starostwo Powiatowe PFO�iGW  

WFO�iGW  
�rodki inne 

Przedsi�wzi�cia inwestycyjne 
7. Dofinansowanie zada� realizowanych w zakresie termomodernizacji budynków 2008 - 2012 2 500 Starostwo Powiatowe PFO�iGW  

WFO�iGW  
�rodki inne 

8. Dofinansowanie zada� realizowanych w zakresie prac modernizacyjnych lub 
inwestycyjnych przeciwdziałaj�cych zanieczyszczeniom powietrza 

2008 - 2012 500 Starostwo Powiatowe PFO�iGW  
WFO�iGW  
�rodki inne 

OGÓŁEM KOSZTY KOSZTY PONIESIONE NA OCHRON POWIETRZA                                         3 025 ty� PLN 
 
OCHRONA PRZED HAŁASEM 
 
Przedsi�wzi�cia pozainwestycyjne 
9. Opracowanie mapy akustycznej powiatu kieleckiego  2008 - 2012 200 Starostwo Powiatowe PFO�iGW  

WFO�iGW  
�rodki inne 

OGÓŁEM OCHRONA PRZED HAŁASEM                                                                                                    200 ty� PLN               
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Wykaz skrótów  

WIO� – Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska  
PO� - Prawo Ochrony �rodowiska 
RP - Rzeczpospolita Polska 
EMAS - Eco - Management and Audit Scheme (Europejski system ekozarz�dzania i audytu) 
UE - Unia Europejska 
SZ� - System Zarz�dzania �rodowiskowego 
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do Spraw O�wiaty, Nauki i Kultury) 
EKG ONZ - Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych 
EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza 
PFO�iGW - Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 
WFO�iGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 
OSO - Obszary Specjalnej Ochrony 
SOO - Specjalny obszar Ochrony 
S-OPK - Suchedniowsko-Obl�gorski Park Krajobrazowy 
SPK - Sieradowicki Park Krajobrazowy 
C-OPK - Cisowsko-Orłowi�ski Park Krajobrazowy 
JPK - Jeleniowski Park Krajobrazowy 
Ch-KPK - Ch�ci�sko-Kielecki Park Krajobrazowy 
ZPKG� - Zespoół Parków Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich 
K-ŁOChK - Konecko-Łopusza�ski Obszar Chronionego Krajobrazu 
POChK - Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
Ch-SzOChK - Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu 
PPK - Przedborski Park Krajobrazowy 
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna 
ppk. –  punkty pomiarowo – kontrolne 
GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
PGR – Pa�stwowe Gospodarstwo Rolne 
RMWP – Regionalny Monitoring Wód Podziemnych 
KMWP – Krajowy Monitoring Wód Podziemnych 
RZGW - Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej 
GUS – Główny Urz�d Statystyczny 
PCV – polichlorekwinylu 
BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZTMn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metod� nadmanganiow� 
ChZTCr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metod� dwuchromianow� 
PZZ – Zakłady Zbo�owo – Młynarskie 
WODR – �wi�tokrzyski O�rodek Doradztwa Rolniczego 
WWA - Wielopier�cieniowe w�glowodory aromatyczne 
LP - Lasy Pa�stwowe  
ANR - Agencja Nieruchomo�ci Rolnej  
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GPZ - Główny Punkt Zasilaj�cy 
PEM - pola elektromagnetyczne 
PCUM - Powiatowe Centrum Usług Medycznych 
CIPO - Centrum Promocji Paliw Odnawialnych  
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