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Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), art. 54 ust.l ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353).

Swietokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu sie z:

1. Strategic Rozwoju powiatu staszowskiego na lata 2016 - 2025; data opracowania -
czerwiec2016r.)

2. Prognoza^ oddzialywania na srodowisko dla projektu pn.: ,,Strategia Rozwoju powiatu
staszowskiego na lata 2016 - 2025"; opracowana^ przez Projekty i Opracowania w Zakresie
Ochrony Srodowiska mgr inz. Anna Szel^giewicz; Tarnobrzeg, ul. Tarnowskiego 18
(data opracowania - czerwiec 2016r.)

opiniuje bez zastrzezen projekt pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata
2016 - 2025" wraz z prognozjj oddzialywania na srodowisko.

Starostwo Powiatowe w Staszowie pismem z dn. 09.06.2016r., znak: Pr.061.2.2016.1
zwrocilo si? do Swi?tokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
z wnioskiem o ponowne zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata 2016 - 2025" (zwanego dalej strategiaj, wraz z prognoz^ oddzialywania
na srodowisko w zwi^zku ze zmian^ okresu realizacji strategii i wprowadzonymi zmianami
przez Regionaln^ Dyrekcj? Ochrony Srodowiska w Kielcach.

Swietokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny opinia^ sanitarn^ z dnia
10.12.2015r. znak: SEV.9022.5.163.2015 zaopiniowal projekt Strategii Rozwoju Powiatu
Staszowskiego na lata 2015-2020 bez zastrzezen.'

Swietokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny opiniuj^c przedmiotow^ strategi?
rozwoju powiatu Staszowskiego realizuje postanowienia powotanych powyzej przepisow,
wynikaj^cych z ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

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

Glownemu celowi strategii jw. przypisano siedem celow strategicznych, ktorym
przyporz^dkowano zadania inwestycyjne:
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1. Wyzwalanie inicjatyw w zakresie przedsiebiorczosci jako podstawy stabilizacji i rozwoju
gospodarczego powiatu oraz przeciwdzialanie bezrobociu:

- utworzenie na terenie powiatu staszowskiego: Inkubatorow Przedsi^biorczosci,
w tym Przedsiebiorczosci Spolecznej, a takze Centrum Biznesu i Informacji oraz Lokalnej
Agencji Rozwoju Regionalnego,
opracowanie i wdrozenie Strategii Rozwoju Ekonomii Spolecznej w powiecie staszowskim
nalata 2016-2025,

- zapewnienie dostepu do zatrudnienia osobom bezrobotnym, rozbudowa ta.czy
internetowych dla potrzeb osob poszukuj^cych pracy, a takze gospodarstw domowych
z terenu powiatu staszowskiego,

- utworzenie terenow inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego
z mozliwoscia. wl^czenia ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej; promocja oferty
inwestycyjno-produkcyjnej, w kraju i za granic^, z uwzglednieniem partnerstwa
publiczno-prywatnego.

2. Rozbudowa infrastruktury drogowej, gospodarczej, technicznej i informatycznej:
— budowa ukladu obwodnicowego miasta Staszowa w ci^gu drog wojewodzkich

Nr 757, 764, 765, a takze budowa obwodnic innych miejscowosci powiatu staszowskiego,
przebudowa, rozbudowa i budowa drog oraz obiektow inzynierskich w ci^gach tych drog,
w ramach programow dotowanych ze srodkow pomocowych krajowych i Unii
Europejskiej,
budowa sciezek rowerowych przy istniej^cych cia.gach drogowych jak rowniez poprawa
bezpieczenstwa pieszych i niechronionych uzytkownikow poprzez przebudowe lub
rozbudowe drog na terenie powiatu staszowskiego,
poprawa stanu drog wojewodzkich i gminnych wraz z infrastruktury drogow^,
rewitalizacja miejscowosci, ze szczegolnym uwzglednieniem rynkow, wraz z terenami
przyleglymi; budowa parkingow, poprawa estetyki, bezpieczenstwa i funkcjonalnosci
osiedli, zagospodarowanie centrow wsi,
adaptacja i przebudowa budynkow pod potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych,
powiatowych sluzb i inspekcji, opieki spolecznej itp.,
inwestycje proekologiczne i na rzecz odnawialnych zrodel energii; modernizacja
budynkow, sieci i wezlow cieplnych oraz oswietlenia ulicznego, w celu zmniejszenia
zuzycia energii i kosztow.

3. Ochrona srodowiska, racjonalne wykorzystanie zasobow przyrody, aktywizacja rolnictwa
oraz rozwqj obszarow wiejskich:
rozbudowa i budowa oczyszczalni sciekow, w tym oczyszczalni przydomowych, sanitacja
rzek wraz z budowa^ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodoci^gowej na terenie
powiatu staszowskiego,
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego
wraz z modernizacj^ systemow wytwarzania energii, zwiekszenie efektywnosci
energetycznej obiektow,
rozszerzenie dzialalnosci Zakladow Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla zwiekszenia
efektywnosci zagospodarowania odpadow, w trosce o popraw? stanu srodowiska
naturalnego,
modernizacja gospodarstw rolnych oraz inwestycje w oswiat? rolnicz^; tworzeniu grup
producenckich lub innych form organizacji rolnikow,
budowa i modernizacja sciezek edukacji przyrodniczej, lesnej i turystycznej; troska
o srodowisko naturalne: edukacja osob, likwidacja dzikich wysypisk oraz rekultywacja
skladowisk odpadow na terenie powiatu staszowskiego.



4. Opieka zdrowotna, pomoc spoleczna i psychologiczna, wsparcie osob z dysftmkcjami:
rozbudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Staszowie oraz zakup sprzetu dla rozszerzenia zakresu i podniesienia jakosci
uslug medycznych staszowskiego szpitala, a takze innych jednostek opieki zdrowotnej na
terenie powiatu staszowskiego,
inwestycje na rzecz osob przewlekle chorych, wykluczonych, uposledzonych, starszych
i samotnych; realizacja projektow z wykorzystaniem funduszy z programow pomocy
osobom wymagaj^cym opieki,
rozbudowa infrastruktury na potrzeby pieczy zastepczej: placowek opiekunczo-
wychowawczych typu rodzinnego i mieszkan chronionych dla usamodzielniajacych sie
wychowankow pieczy zastepczej; utworzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej,
zagospodarowanie obiektow i terenow na cele publiczne z dostosowaniem do potrzeb osob
starszych i niepelnosprawnych.

5. Rozwqj nauki i oswiaty, upowszechnianie sportu i zdrowego trybu zycia. Troska
0 zachowanie dobr kultury:
inwestycje oswiatowe na rzecz podniesienia jakosci nauczania oraz polepszenie bazy
dydaktycznej, ze szczegolnym uwzglednieniem szkolnictwa zawodowego; tworzenie
nowoczesnych pracowni tematycznych; podnoszenie kwalifikacji pedagogow
1 wychowawcow poprzez udzial w kursach i konferencjach na terenie kraju i za granica,
remont i konserwacja zabytkow powiatu staszowskiego; realizacja inicjatyw na rzecz
upowszechniania historii, kultury i dziedzictwa narodowego ziemi staszowskiej,
troska o pomniki przyrody oraz unikatowe srodowiska fauny i flory ziemi staszowskiej,
inwestycje na rzecz kultury, sportu i turystyki, poprawa bazy lokalowej, budowa oraz
remont obiektow sportowych i infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a takze swietlic
wiejskich,
wspolzawodnictwo szkol w zakresie sportu, organizacja zawodow powiatowych dla szkol
wszystkich szczebli ziemi staszowskiej; upowszechnianie zdrowego stylu zycia poprzez
wychowanie fizyczne i zajecia pozalekcyjne.

6. Poprawa bezpieczenstwa obywateli, przeciwdzialanie zagrozeniom:
wzmocnienie ochrony przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej, zakup sprzetu
i wyposazenia osobistego, poprawa l^cznosci, modernizacja budynkow i budowli
poszczegolnych sluzb i inspektoratow dla polepszenie warunkow ich pracy oraz obshigi
obywateli; budowa, rozbudowa i modernizacja remiz OSP,
sanitacja rzek powiatu staszowskiego, budowa i remont zbiornikow retencyjnych, poprawa
stanu obwalowan i infrastruktury przeciwpowodziowej,
realizacja inicjatyw na rzecz bezpieczenstwa ogolnego, przeciwdzialanie patologiom,
wspotpraca samorzadow i sluzb z fundacjami i stowarzyszeniami w prowadzeniu akcji
profilaktycznych.

7. Rozwqj powiatu poprzez kontakty krajowe i zagraniczne. Promocja sztandarowych
produktow turystycznych i dobr kultury:
tworzenie markowych produktow turystycznych oraz nowych ekspozycji muzealnych
i stalych galerii wystaw; inwestycje na rzecz urozmaicenia atrakcji turystycznych
oferowanych przez: hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podmioty,
udzial w targach krajowych i zagranicznych, promocja oferty turystycznej i atrakcji powiatu
staszowskiego; realizacja projektow turystycznych i edukacyjnych, krajowych oraz
miedzynarodowych,
organizacja koncertow i wystaw w kraju i poza jego granicami; prowadzenie dzialalnosci
edytorskiej i wydawniczej, realizacji inicjatyw na rzecz zblizenia z innymi narodami.



W prognozie oddziatywania na srodowisko dla ww. projektu strategii, poddano analizie i ocenie
wpiyw ewentualnych skutkow srodowiskowych zwi^zanych z wdrazaniem projektu oraz
okresleniem ich oddziatywania na poszczegolne komponenty srodowiska, a takze stwierdzono
czy w nalezyty sposob zostai uwzgledniony w ocenianym dokumencie interes srodowiska
przyrodniczego, kulturowego oraz wptyw na zdrowie i zycie ludzi.

Do przedsiewziec realizowanych w ramach strategii powiatu staszowskiego, ktore moga^
negatywnie oddziatywac na srodowisko naleza^ w szczegolnosci: budowa ukiadu
obwodnicowego miasta Staszowa, rozbudowa oczyszczalni sciekow w Staszowie, budowa
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Lubnice, rozbudowa oraz modernizacja
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Olesnica, budowa zbiornikow retencyjnych,
rozszerzenie dzialalnosci zakladow gospodarki odpadami komunalnymi, budowa instalacji
zrodel energii odnawialnej z infrastruktur^, budowa farmy wiatrowej ,,Bogoria". Pozostate
przedsiewziecia beda^ mice lokalny zasieg uci^zliwosci i to glownie na etapie ich realizacji.

Autor prognozy w prognozie oddzialywania na srodowisko zawarl informacje, iz dla budowy
ukladu obwodnicowego miasta Staszowa, budowy oczyszczalni sciekow w miejscowosci
Lubnice i dla budowy farmy wiatrowej ,,Bogoria" zostaly przeprowadzone odrebne procedury
ocen oddzialywania na srodowisko, w raportach okreslone zostaly wplywy przedsiewziec jw.
na poszczegolne komponenty srodowiska i zdrowie oraz zycie ludzi. Przedsiewziecia
z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, wodoci^gowej i rozbudowy oraz modernizacji
oczyszczalni sciekow przyczyni^ sie w istotny sposob do poprawy jakosci wod i warunkow
gruntowo - wodnych. Ponadto w prognozie okreslono srodki zapobiegaj^ce oraz ograniczaj^ce
prawdopodobne negatywne oddzialywanie na srodowisko dla ww. zadan.

Bior^c pod uwage charakter planowanych dzialan zawartych w opracowywanym dokumencie,
jak rowniez koniecznosc zastosowania sie do wskazanych w prognozie oddziatywan na
srodowisko, rozwi^zan i zapisow, mozna przyj^c, iz realizacja ustalen przedmiotowego
projektu nie spowoduje negatywnego oddzialywania na zdrowie i zycie ludzi.
W zwi^zku z powyzszym -
Swiftokrzyski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny zaj^l stanowisko jak na
wstepie.

PANSTWOW/ / /OJEW&OZKI
I N S P E K T 0 WA/fttliJA R N Y

ElzbietaS/bdtfa^Srolarska
SPECJALISTJlw O Z I E D Z I N I E H I G I E N Y

I ZDRfWIA/PllBLICZNEGO

Zal. 1 Projekt Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025
Zal. 2 Prognoza oddzialywania na Srodowisko dla ww. projektu strategii
Otrzymuie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Starostwo Powiatowe w Staszowie
28-200 Stasz6w. ul. Jozefa Pilsudskiego 7 (+Zat. 1,2)
Otrzvmuje doViadomoSci:
a/a \K


