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1. Podstawa prawna 

Starosta Buski jako organ opracowujący projekt dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego 
na lata 2021-2030” zgodnie art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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) rozpatruje uwagi i wnioski oraz dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie 
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

2. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Programu Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 
2021-2030” 

Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnił udział społeczeństwa w postepowaniu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla dokumentu pn. „Program 
Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”.  

W dniach od 11.02.2022 r. do 03.03.2022 r. (21 dni) zapewniono społeczeństwu możliwość zgłaszania 
uwag i wniosków do dokumentu „Programu Rozwoju Powiatu Buskiego” oraz do Prognozy 
oddziaływania na środowisko opracowanej dla projektu tego dokumentu. 

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). 

3. Informacja o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę,  
w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski 
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa 

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. Zgłoszone uwagi zostały 
uznane za zasadne i uwzględniono je w całości. 

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. 

 


