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1. Wprowadzenie 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało opracowane zgodnie z art. 
55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2373, 2389 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ.  

Zgodnie z art. 55 ust. 3: „Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające 
uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione:  
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;  
3) zgłoszone uwagi i wnioski;  
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 
przeprowadzone;  
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu. 

W efekcie przeprowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko projektu dokumentu w jego ostatecznej wersji uwzględniono zmiany wynikające  
ze zgłoszonych w toku postępowania z udziałem społeczeństwa uwag, wniosków oraz opinii 
właściwych organów. 

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2373, 2389 z późn. zm.) prognoza oddziaływania na środowisko jest 
dokumentem, w którym analizuje się skutki realizacji opracowywanego dokumentu, w tym przypadku 
„Programu Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”. W Prognozie m.in. identyfikuje się i ocenia 
przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu dokumentu na środowisko, ocenę zaproponowanych 
w niej rozwiązań oraz ich zgodności z dokumentami wyższego rzędu, w tym przepisami prawa 
z zakresu ochrony środowiska. 

Analiza celów ustanowionych w „Programie Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030” wykazała, 
że są one komplementarne i realizują cele strategiczne wyznaczone w takich dokumentach jak:  

 Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 
 Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (perspektywa do 2030 r.), 
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 
 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, 
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
 Polityka ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, 
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 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, 
 Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, 
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2024. 

Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji Programu 
Rozwoju Powiatu Buskiego była uwzględniona w zakresie analizy i oceny stanu środowiska na terenie 
Powiatu, jak również w przeprowadzonej na potrzeby opracowania Programu Rozwoju - diagnozy 
strategicznej. Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w obrębie granic 
administracyjnych Powiatu Buskiego, zidentyfikowano m. in.:  
 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, którego głównymi źródłami jest sektor 

komunalno – bytowy oraz transport, tzw. niska emisja oraz źródła liniowe  główne ciągi 
komunikacyjne:  

o przekroczenia stężenia benzo(α)piranu, pyłu zawieszonego PM10 w strefie 
świętokrzyskiej, którą zaliczono do klasy C,  

o przekroczenia poziomu celu długoterminowego i docelowego dla ozonu ze względu  
na ochronę zdrowia ludzi i roślin,  

o występowanie systemów ogrzewania indywidualnego opartych na spalaniu paliw 
stałych w kotłach o niskiej efektywności,  

o rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego, a przez to rosnąca emisja zanieczyszczeń  
do powietrza,  

o duża energochłonność budynków i oświetlenia zewnętrznego,  

o niewystarczający poziom wykorzystania OZE,  

 zagrożenia hałasem (m.in. wysoki poziom hałasu komunikacyjnego, stan techniczny dróg  
i infrastruktury towarzyszącej lub brak w tym zakresie wystarczającej liczby rozwiązań),  

 zagrożenie pogarszania się właściwego stanu wód powierzchniowych i podziemnych (m.in. 
występowanie JCW zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, występowanie JCWP 
o złym stanie, możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych, zmiany 
klimatyczne sprzyjające występowaniu powodzi i suszy itp.),  

 niewystarczający poziom świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska,  

 postępujące zmiany klimatu.  

Wskazane problemy środowiskowe znajdują rozwiązanie w pewnych aspektach w planowanych 
działaniach zaplanowanych do realizacji w „Programie Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-
2030”.  

Dla projektu dokumentu opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustalonym  
z organami zakresem i stopniem szczegółowości informacji, jakie mają być w niej zawarte.  
W Prognozie przeprowadzono analizę potencjalnego oddziaływania dokumentu na środowisko,  
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w tym ich prawdopodobieństwo, rodzaj, skutki, zasięg w sposób adekwatny do stopnia 
szczegółowości tego dokumentu, a także z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych 
występujących na terenie Powiatu form ochrony przyrody. Przeanalizowano potencjalne 
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska tj. różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, 
wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, 
jak również potencjalne oddziaływania na ludzi. Analiza oddziaływań dla planowanych przedsięwzięć 
została przeprowadzana w odniesieniu do inwestycji liniowych – w zakresie infrastruktury drogowej, 
jak również inwestycji o charakterze punktowym lub kubaturowym z różnych obszarów, w tym 
edukacji, zdrowia czy pomocy społecznej. Analizy i oceny dokonano dla danej grupy przedsięwzięć  
w podziale na wyznaczone w Programie cele. Analiza została uzupełniona matrycą oddziaływań,  
w ramach której oceniono wpływ każdego zadania na poszczególne komponenty środowiska. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wpływu działań inwestycyjnych na poszczególne komponenty 
środowiska wykazano, że realizacja prawie wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych na etapie 
budowy w pewnym sensie oddziaływać będzie na środowisko, co będzie związane z prowadzeniem 
różnych robót budowalnych, jednakże nie powinno to być oddziaływanie znaczące, a typowe dla 
prowadzenia tego typu prac. W pewnych przypadkach będą to oddziaływania stałe, jednakże 
oddziaływania te będą mogły być znacznie ograniczone w zależności od dobranej lokalizacji, 
poprawności projektu, sposobu doboru technologii wykonania, harmonogramu robót, przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i jakości robót. Ponadto, analiza i ocena planowanych działań inwestycyjnych  
z uwzględnieniem stanu poszczególnych komponentów środowiska, w tym m.in. wód podziemnych  
i powierzchniowych wykazała, że nie będą one zagrożone. Planowane przedsięwzięcia, ze względu  
na swój charakter oraz zidentyfikowane działania minimalizujące i ograniczające wpływ robót z nimi 
związanych m.in. na środowisko wodno – gruntowe, nie będą stanowiły zagrożenia dla osiągnięcia 
celów środowiskowych wyznaczonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły”. 

Ustalenia Prognozy ooś wskazują, że realizacja zapisów Programu Rozwoju Powiatu Buskiego, 
zgodnie z przepisami prawa oraz przewidzianymi działaniami zapobiegającymi i minimalizującymi 
negatywne oddziaływania na środowisko, mogących być rezultatem zamierzeń planowanych  
do realizacji na podstawie przedmiotowego dokumentu - w przypadku typowych działań 
inwestycyjnych, może powodować wystąpienie negatywnych, bezpośrednich, krótkotrwałych, 
chwilowych oddziaływań na środowisko. Natomiast nie zakłada się realizacji inwestycji wpływających 
na pogorszenie stanu siedlisk, mających negatywny wpływ na gatunki roślin i zwierząt i wpływających 
na pogorszenie integralności obszarów Natura 2000. Ustalono, że skala i sposób realizacji 
planowanych inwestycji, jak również działań minimalizujących, nie przewiduje, by działania 
realizowane na obszarach Natura 2000 znacząco negatywnie oddziaływany na obszary chronione,  
w tym w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk, które są przedmiotem ochrony 
obszaru oraz jego integralności i powiązania z innymi obszarami. Ponadto, niektóre zadania 
inwestycyjne będą realizowane na obszarach chronionych, takich jak parki krajobrazowe lub obszary 
chronionego krajobrazu, jednak nie przewiduje się, aby znacząco oddziaływały na te obszary, w tym 
aby naruszały obowiązujące zakazy.  

Wszystkie zaplanowane inwestycje będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
w tym przepisami ochronnymi, w tym będą respektowane cele ochronne. W sytuacji inwestycji,  
dla których wystąpiłaby konieczność naruszenia obwiązujących zakazów, zostanie uzyskane 
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odpowiednie zezwolenie. Zgodnie z ustaleniami Prognozy ooś, na etapie planowanych inwestycji 
będą wybierane takie rozwiązania, które w trakcie ich realizacji oraz eksploatacji będą w jak 
najmniejszym stopniu oddziaływać negatywnie na środowisko, w tym zdrowie ludzi. 

Zgodnie z ustaleniami prognozy ooś realizacja założeń projektu dokumentu nie spowoduje 
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na przyrodę, zachowane zostaną 
obowiązujące przepisy prawa i standardy ochrony środowiska i przyrody, które wynikają z przepisów 
odrębnych. Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości analizowanego dokumentu oraz dostępne  
na tym etapie informacje dotyczące warunków realizacji poszczególnych działań można stwierdzić,  
że ich realizacja nie wpłynie negatywnie na stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska. 
Ponadto, przy realizacji przedsięwzięć mogących być rezultatem wdrażania zapisów dokumentu 
uwzględniane będą działania zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
planowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto, w przypadku konieczności przeprowadzenia procedur 
dotyczących oceny oddziałania przedsięwzięć na środowisko i ewentualnie na obszary Natura 2000, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie (…), będą one prowadzone, podobnie w sytuacji konieczności uzyskania stosownych 
zezwoleń w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody, jeżeli taka konieczność wyniknie na etapie konkretyzowania działań inwestycyjnych – będą 
one uzyskane.  

3. Opinie właściwych organów - Informacje w jaki sposób zostały 
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie 
właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy  
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko zwrócono się do organów tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko dla projektu dokumentu pn.  „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”: 

 Pismo znak: IP.062.8.2021 r. z dnia 25.10.2021 r. – wniosek do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach, 

 Pismo znak: IP.062.8.2021 r. z dnia 25.10.2021 r. – wniosek do Świętokrzyskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

W odpowiedzi na złożone wnioski ww. organy odmówiły uzgodnienia odstąpienia  
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie uzgodniły 
zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko  
dla dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”: 
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 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.11.2021 r., znak: 
WOO-III.410.103.2021.ML WOO-III.411.26.2021.ML; 

 Pismo Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 
17.11.2021 r., znak: NZ.9022.5.115.2021. 

W dalszej kolejności opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z uzgodnionym 
przez organy opiniujące projekt dokumentu zakresem i stopniem szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie ooś.  

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko, pismami z dnia 10.02.2022 r. zwrócono się do organów o zaopiniowanie projektu 
dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”, obejmującego obszar 
Powiatu Buskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu. W odpowiedzi 
na przedmiotowe pisma organy wydały opinie. 

Opinie organów: 
 Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 

23.02.2022 r., znak: NZ.9022.5.13.2022 – zaopiniował bez zastrzeżeń projekt „Programu 
Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu  pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”; 

 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.03.2022 r., znak: 
WOO-III.410.3.10.2022.ML – organ zaopiniował przedłożone dokumenty, a w treści opinii nie 
wskazano na konieczność zmian, korekt lub uzupełnień przedłożonych do zaopiniowania 
dokumentów. Organ wskazał jednak, że: „Niniejsza opinia nie zwalnia z przeprowadzenia 
procedur dotyczących oceny oddziałania przedsięwzięć na środowisko i ewentualnie na 
obszary Natura 2000, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (…), a także uzyskania stosownych 
zezwoleń w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody, jeżeli taka konieczność wyniknie na etapie konkretyzowania działań 
inwestycyjnych.” – podmiot opracowujący projekt dokumentu będzie respektował 
informacje zawarte w opinii, w tym będzie realizował przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu zawartych w dokumentacji 
działań zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływania planowanych zadań 
na środowisko. 

4. Informacje o przebiegu konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (zgłoszone uwagi i wnioski) 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego” organ opracowujący 
dokument zapewnił udział społeczeństwa. W związku z powyższym, w dniach od 11.02.2022 r.  
do 03.03.2022 r. (21 dni) zapewniono społeczeństwu możliwość zgłaszania uwag i wniosków  
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do dokumentu „Programu Rozwoju Powiatu Buskiego” oraz do Prognozy oddziaływania  
na środowisko opracowanej dla projektu dokumentu „Programu Rozwoju Powiatu Buskiego”. 

Uwagi do konsultowanych dokumentów można było zgłaszać w formie pisemnej za pomocą 
formularza konsultacji, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 15, 
28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego  
w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
starostwo@powiat.busko.pl. 

Projekty dokumentów zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Busku - Zdroju  https://bip.powiat.busko.pl/  oraz na stronie internetowej 
https://www.powiat.busko.pl oraz były dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 
Powiatowego w Busku – Zdroju (wersja papierowa dokumentów oraz formularze konsultacji). 

W wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju uwagi zostały zgłoszone przez 
1 podmiot – na dostępnym formularzu zgłaszania uwag. Przedstawiono łącznie 7 uwag  
do dokumentów. Otrzymane uwagi zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Zestawienie 
zgromadzonych uwag wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo w ramach zapewnienia jego udziału w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagę/ 
wniosek 

L.p. 
Nazwa 

dokumentu/ 
Rozdział 

Strona 

Wskazanie dotychczasowego 
zapisu w projekcie 

konsultowanego dokumentu, który 
wymaga zmiany 

Proponowane zmienione 
brzmienie zapisu lub treść nowego 

zapisu 

Uzasadnienie 
wprowadzonych 

zmian 

Uwzględniono / 
Nie 

uwzględniono/ 
Uzasadnienie 

braku 
uwzględnienia 

uwagi 

1. Program 1.2 10 
W Gminie Solec - Zdrój – powierzchnia 
gminy objęta obowiązującymi planami 

to 8504ha (100% powierzchni). 

W Gminie Solec - Zdrój – powierzchnia 
gminy objęta obowiązującymi planami 
to 7404 ha (87% powierzchni gminy). 

 Uwzględniona 
w całości. 

2. Program 8.2. 123 

Pod względem zagospodarowania 
przestrzennego Powiatu, jedynie 

Gmina Solec- Zdrój w całości objęta 
jest obowiązującymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Solec- Zdrój w znacznej części, 
bo 87% powierzchni objęta jest 

obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Uwzględniona 

w całości. 

3. Program 1.6. 35 

„Wełnin” – ujęcie „Wełnin – 
Malinowe” - mineralna woda 

lecznicza, swoista 2,39% chlorkowo-
sodowa, siarczkowa, jodkowa. 

„Wełnin” – ujęcie „Wełnin – 
Malinowe” - mineralna woda lecznicza, 

swoista 3,90 % chlorkowo-sodowa, 
solanka siarczkowa, jodkowa. 

Opis 
z aktualnego 
świadectwa 

PZH. 

Uwzględniona 
w całości. 

4. 

 

Program 1.3. 

 

 

Prognoza 2.2. 

17 

Tabela 
5 

 
 

24 

Wskazano złoże  piasków i żwirów 
Kików 2 jako eksploatowane. 

 

Złoże Kików 2 na 
podstawie 

decyzji Starosty 
Buskiego z dnia 

02.08.2021 r 
zostało 

wykreślone 
z rejestru 
obszarów 

górniczych. 

Uwzględniona 
w całości. 

Gmina Solec-
Zdrój - JST 

5. Prognoza 43 Decyzja znak: RLO-6223/32//08 – 
pozwolenie na pobór wody 

Decyzja znak: RLO-6223/32//08 – 
pozwolenie na pobór wody 

podziemnej z ujęcia KIKÓW I, 

 Uwzględniona 
w całości. 
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Podmiot 
zgłaszający 

uwagę/ 
wniosek 

L.p. 
Nazwa 

dokumentu/ 
Rozdział 

Strona 

Wskazanie dotychczasowego 
zapisu w projekcie 

konsultowanego dokumentu, który 
wymaga zmiany 

Proponowane zmienione 
brzmienie zapisu lub treść nowego 

zapisu 

Uzasadnienie 
wprowadzonych 

zmian 

Uwzględniono / 
Nie 

uwzględniono/ 
Uzasadnienie 

braku 
uwzględnienia 

uwagi 
podziemnej z ujęcia KIKÓW I, 

zlokalizowanego na działce Nr 106/2 
we wsi Kików gm. Solec-Zdrój. Woda 

będzie pobierana dla potrzeb 
wodociągu grupowego Kików-Żuków 

obejmującego wsie: Kików, Żuków 
i Piasek Mały. 

zlokalizowanego na działce Nr 106/2 
we wsi Kików gm. Solec-Zdrój. Woda 

będzie pobierana dla potrzeb 
wodociągu grupowego Kików-Żuków 
obejmującego wsie: Kików, Żuków, 

Piasek Mały i Sułkowice. 

6. Prognoza 43 

Celem poboru wody będzie 
przeznaczenie jej dla potrzeb 

wodociągu grupowego, 
zaopatrującego w wodę pitną 
mieszkańców wsi: Piestrzec, 

Włosnowice, Świniary, Zielonki, 
Ludwinów, Wełnin, Zagórzany i 
Łazienki Uzdrowisko Solec-Zdrój 

(awaryjnie). 

Celem poboru wody będzie 
przeznaczenie jej dla potrzeb 

wodociągu grupowego, 
zaopatrującego w wodę pitną 
mieszkańców wsi: Piestrzec, 

Włosnowice, Świniary, Zielonki, 
Ludwinów, Wełnin, Zagórzany 

i alternatywnie Solec-Zdrój. 

 Uwzględniona 
w całości. 

7. Prognoza 43  

Gmina kupuje także wodę z 
Międzygminnego Związku „NIDA 

2000”. 

Celem zabezpieczenia w wodę 
mieszkańców miejscowości Zagaje 

Kikowskie Gmina Solec-Zdrój kupuje 
wodę z sąsiedniej Gminy Stopnica. 

 
Uwzględniona 

w całości. 
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5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

Powiat Buski nie jest położony w obszarze przygranicznym, a realizacja ustalonych celów, kierunków 
interwencji oraz działań nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków 
środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć 
zaproponowanych do realizacji:  

 lokalny (obszar Powiatu Buskiego) charakter przedsięwzięcia, niewykraczający poza granicę 
państwa,  

 brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne państw ościennych,  

 brak trwałych oddziaływań transgranicznych na poszczególne elementy środowiska.  

Realizacja Programu Rozwoju nie spowoduje możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania 
na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z powyższym  
i z uwagi na charakter ocenianego dokumentu nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania 
jego ustaleń na środowisko w krajach sąsiednich. 

W związku z powyższym nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

6. Metody i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L.01. 
197. 30) państwa członkowskie Unii Europejskiej, czyli również Polska, są zobowiązane  
do monitoringu znaczącego wpływu na środowisko, który wynika z realizacji planów i programów. 
Zgodnie z ustaleniami ww. dyrektywy, celem monitoringu jest m.in. możliwość określenia  
na wczesnym etapie nieprzewidzianego niepożądanego wpływu oraz podjęcia odpowiedniego 
działania naprawczego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w celu przestrzegania ust. 1 można wykorzystywać, 
stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu. Stąd monitoring skutków realizacji 
postanowień Programu Rozwoju Powiatu Buskiego w zakresie oddziaływania na środowisko będzie 
polegał na analizie i ocenie elementów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych  
w ramach państwowego monitoringu środowiska lub też w ramach innych form monitorowania 
realizowanych przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty, jeżeli będą one dotyczyły 
obszaru Powiatu Buskiego. Ponadto, sposobem monitorowania skutków realizacji Programu Rozwoju 
Powiatu Buskiego, może być analiza wskaźnikowa, która ukazuje wymierny efekt w odniesieniu  
do aktualnego stanu poszczególnych komponentów środowiska. W ramach analizy wskaźnikowej 
będą wykorzystywane m.in. wskaźniki zdefiniowane w ramach Programu Rozwoju Powiatu Buskiego  
w ramach poszczególnych priorytetów - niektóre ze wskaźników są miernikami stanu środowiska  
w sytuacji, gdy priorytet zdefiniowany w Programie odnosi się wprost do środowiska. 

Za prowadzenie monitoringu, w tym osiąganych rezultatów oraz uzyskiwanych wskaźników, 
odpowiedzialny będzie wyznaczony podmiot zarządzający procesem wdrażania Programu Rozwoju, 
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wyznaczony w ramach struktur Starostwa Powiatowego, a nadzór nad jego działaniami będzie 
sprawował Zarząd Powiatu. Monitoring odbywał się będzie raz do roku i będzie realizowany za 
zakończony rok sprawozdawczy. 

7. Uzasadnienie wyboru wariantu ostatecznej wersji dokumentu 

Cele, priorytety i kierunki interwencji oraz działania ustalone w Programie Rozwoju Powiatu Buskiego 
zostały sformułowane w oparciu o lokalne uwarunkowania, wynikające na podstawie 
zdiagnozowanego stanu istniejącego. Cele te oraz wynikające z nich działania odpowiadają  
na potrzeby Powiatu z uwzględnieniem dokumentów wyższego rzędu. Należy podkreślić, że ustalenia 
Programu Rozwoju są dość ogólne, z wyjątkiem wybranych działań inwestycyjnych. Wskazane 
możliwe do realizacji działania nie wyznaczają konkretnej skali ani zakresu działań, a więc nie 
definiują konkretnych rozwiązań technicznych ani technologicznych, które umożliwiałyby ich ocenę 
wpływu na środowisko. Dominująca część zadań dotyczy już istniejących obiektów oraz 
infrastruktury, która znajduje się we władaniu Powiatu Buskiego. Identyfikacja konkretnych 
rozwiązań wskazujących na możliwość oddziaływania danej inwestycji na środowisko będzie możliwa 
dopiero na etapie wdrażania Programu i będzie zależała od wielu czynników, w tym m.in. możliwości 
finansowych.  

Przeprowadzona w Prognozie ocena oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć 
wskazuje, że nie będą one oddziaływały negatywnie na środowisko w sposób długotrwały, czy 
skumulowany, a ich oddziaływanie będzie krótkotrwałe i będzie przeważnie okresem prowadzenia 
robót budowlanych. Wszystkie zaproponowane w Programie cele i kierunki interwencji oraz możliwe 
działania służą zrównoważonemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu Powiatu przy jednoczesnym 
utrzymaniu dobrego stanu środowiska i zachowaniu zasad ochrony przyrody, szczególnie obszarów 
cennych przyrodniczo. Działania podjęte w perspektywie długoterminowej będą miały korzystny 
wpływ na środowisko na obszarze Powiatu Buskiego. Zrealizowane działania rozwojowe będą 
oddziaływały na środowisko w sposób neutralny lub pozytywny. Możliwe jest osłabienie 
poszczególnych komponentów środowiska w trakcie realizacji poszczególnych zadań, ale po ich 
zakończeniu, szkody zostaną naprawione. Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy 
zauważyć, że nastąpią zmiany pozytywne, natomiast prognozowane zmiany negatywne będą raczej  
o znikomej i krótkotrwałej skali oddziaływania – głównie do czasu trwania prac budowlanych. 
Ponadto, dokument – jest planem rozwoju i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 
określenia działań alternatywnych dla wskazanych rozwiązań. Opracowany dokument stanowi 
spójną, jednolitą całość, a wszystkie zaproponowane działania są ze sobą powiązane i wzajemnie się 
przenikają, pozwalając w ten sposób osiągnąć zamierzone cele. Dodatkowo wiele inwestycji 
określonych jest w sposób ogólny, nie identyfikujący szczegółowego zakresu rzeczowego czy 
lokalizacji lub planowanej technologii, stąd nie ma możliwości prawidłowego określenia 
alternatywnych wariantów.  

Wybór wariantu „0”, czyli nierealizowania działań inwestycyjnych, może wiązać się z pewnymi 
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji zadań przewidzianych w „Programie Rozwoju Powiatu 
Buskiego na lata 2021-2030” może powodować negatywny odbiór społeczny i pogorszenie stanu 
środowiska na obszarze Powiatu Buskiego. Zaniechanie podejmowania pewnych działań wpłynie 
niekorzystnie na rozwój oraz stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców. W związku  
z powyższym, proponowanie rozwiązań alternatywnych nie miało uzasadnienia. 
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Przeprowadzone w ramach opracowania prognozy ooś analizy i oceny dowiodły, że przedsięwzięcia 
bezpośrednio wskazane w „Programie Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030” nie 
doprowadzą do znaczących negatywnych oddziaływań na żaden z komponentów środowiska. 
Ponadto, zaproponowano szereg adekwatnych działań i rozwiązań umożliwiających ich minimalizację.  

Przeprowadzona analiza i ocena dowodzą, że Program charakteryzuje się w perspektywie 
długoterminowej pozytywnym wpływem na środowisko, jak również rozwój społeczno – gospodarczy 
Powiatu Buskiego. Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań  
na środowisko, w tym obszary Natura 2000, na skutek wdrożenia zapisów przedmiotowego 
dokumentu, co oznacza, że jego przyjęcie jest możliwe. Należy zatem uznać, iż zostały spełnione 
wszystkie warunki przewidziane ustawą ooś i dokument „Programu Rozwoju Powiatu Buskiego  
na lata 2021-2030” może zostać przyjęty w ostatecznym kształcie, wynikającym z uwzględnionych  
w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko uwag, wniosków, opinii i rekomendacji. 


