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1. Wprowadzenie 

1.1. Cel przygotowania  „Raportu…”  

Celem przygotowania niniejszego Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” za lata 2019-2020 jest:  

 wywiązanie się z obowiązku ustawowego 

 przedstawienie stanu środowiska w okresie sprawozdawczym - w latach 2019-2020   

 przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w w/w programie,  

 określenie w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte  

w programie ochrony środowiska do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 sformułowanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji 

powiatowego programu ochrony środowiska. 

1.2. Podstawa prawna sporządzenia „Raportu…”  

Obowiązek sporządzania raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ 

wykonawczy samorządu, wynika z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.). Sprawozdanie wykonuje się co 2 lata 

i przedstawia się Radzie Powiatu.   

1.3. Numer i data Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą  
do 2022”  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 

z perspektywą do 2022” przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/208/2017 z dnia  

23 lutego 2017r.  

1.4. Okres, jaki obejmuje „Raport…”  

Przedmiotowy „Raport...” obejmuje okres od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. 

1.5. Autor „Raportu…”  

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 

2016-2020 z perspektywą do 2022” za lata 2019-2020 został wykonany na zlecenie Starosty 

Starachowickiego przez firmę:  

PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik 

26-200 Końskie ul. Polna 72 

tel./fax: (41) 372 49 75 

e-mail: basz@post.pl       
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2. Stan środowiska w powiecie starachowickim w latach 2019-2020 

Stan środowiska przedstawiono w oparciu o dane Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Głównego Urzędu Statystycznego 

– Bank Danych Regionalnych. 

2.1. Powietrze 

Ocena jakości powietrza i obserwacja zachodzących zmian dokonywana jest corocznie 

w ramach państwowego monitoringu. Na terenie całego województwa świętokrzyskiego 

oceny tej dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały 

Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw), w obszarze dwóch stref badania 

tj.: strefa miasto Kielce oraz strefa świętokrzyska. Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie 

dla dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względu na 

ochronę roślin.  

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

dopuszczalnego, docelowego i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. 2021 poz. 845). Wynik klasyfikacji jest podstawą do określenia potrzeby podjęcia  

i prowadzenia określonych działań na rzecz utrzymania lub poprawy jakości powietrza  

w danej strefie (w tym opracowywania programów ochrony powietrza POP). 

 
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia uzyskanych w rocznej 
ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny 

Klasa 
strefy 

Poziom stężeń 
zanieczyszczeń 

Wymagane działania 

A nie przekraczający 
poziomu dopuszczalnego 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

C powyżej poziomu 
dopuszczalnego 

- określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych  
- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu 

osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji  
w powietrzu  

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń  
i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń 
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych 

*Dotyczy zanieczyszczeń: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu 
PM10, oraz zawartości ołowiu Pb w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu 
NOX - ochrona roślin. W przypadku pyłu PM2,5, w roku 2020 obowiązuje poziom dopuszczalny II faza, przy 
ocenie którego stosuje się dotychczasowe oznaczenie klas: A1 i C1. 
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Klasy stref i oczekiwane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej 
ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy 

Klasa 
strefy 

Poziom stężeń zanieczyszczeń Wymagane działania 

A nie przekraczający poziomu 
dopuszczalnego 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej 
poziomu docelowego 

C powyżej poziomu 
dopuszczalnego 

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji  
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych  

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza,  
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych  
w powietrzu 

 
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane za rok 2019  

i 2020 pochodzące z opracowań GIOŚ Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny 

Wydział Monitoringu w Kielcach – Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim. Raporty wojewódzkie za lata 2019 i 2020.  

 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla 
uzdrowisk) 

Kod strefy 

PL2602 

Rok 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb
 

C6H6 CO As
 

Cd
 

Ni
 

BaP
 

PM2,5
 

O3* O3** 

2019 A A C A A A A A A C A A D2 

2020 A A A A A A A A A C A1 A D2 

*wg poziomu docelowego **wg poziomu celu długoterminowego 

 
Klasyfikacja strefy świętokrzyskiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla 
ochrony roślin 

Kod strefy 

PL2602 

Rok 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NOx O3* O3** 

2019 A A C D2 

2020 A A A D2 

*wg poziomu docelowego (A albo C)   
**wg poziomu celu długoterminowego (D1 albo D2) 

 

Podsumowanie wyników oceny 

Klasyfikacja stref pod względem ochrony zdrowia za rok 2020 zmieniła się w porównaniu do 

roku 2019 w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Dla tych zanieczyszczeń nastąpiło 

polepszenie sytuacji (w 2019 roku strefy województwa świętokrzyskiego uzyskały klasę C  

w wyniku przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10). Ponadto 

polepszenie sytuacji nastąpiło w zakresie ochrony roślin dla zanieczyszczenia ozonem, który 

w 2019 roku uzyskał klasę C z racji przekraczania poziomu docelowego, a w 2020 roku klasa 
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polepszyła się do klasy A. Dla pozostałych zanieczyszczeń i kryteriów klasy strefa nie uległa 

zmianie. W tym również w zakresie benzo(a)pirenu nadal cała strefa znajduje się w klasie C. 

Nadal utrzymuje się również klasa D2, którą strefy uzyskują z racji przekraczania poziomu 

celu długoterminowego ozonu. W przypadku ozonu poprawą na lepsze jest jedynie mniejszy 

obszar przekroczenia ozonu niż w latach poprzednich. 

Dla województwa świętokrzyskiego opracowany został Program ochrony powietrza wraz  

z planem działań krótkoterminowych (Uchwała Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r.) oraz uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z powyższych uchwał wynika konieczność 

likwidacji do 2026 roku niskoemisyjnych kotłów węglowych oraz podłączenie budynków do 

sieci gazowej. 

Podstawowym celem POP dla województwa świętokrzyskiego jest wskazanie działań 

naprawczych, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza i dotrzymania 

obowiązujących standardów jakości powietrza w strefach województwa. Program 

przedstawia harmonogram realizacji działań, który obejmuje zadania: 

 Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie 

paliw stałych 

 Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza tereny miejskie 

 Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub 

urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów 

 Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, 

audycje, konferencje) oraz informacyjnych i szkoleniowych. 

 

Emisja zanieczyszczeń powodowana przez przedsiębiorstwa na terenie powiatu 

starachowickiego 

Dla analizy zanieczyszczeń gazowo-pyłowych powodowanych przez przedsiębiorstwa  

na terenie powiatu wykorzystano dane GUS z roku 2019 i 2020. 
 
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu starachowickiego  
w latach 2019-2020  

Rodzaj emisji Jednostka Rok 2019 Rok 2020 

Emisja zanieczyszczeń gazowych  

Ogółem Mg/r 147 631 145 546 

Dwutlenek siarki Mg/r 360 295 

Tlenki azotu Mg/r 131 154 

Tlenek węgla Mg/r 179 236 

Dwutlenek węgla Mg/r 146 741 144 708 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych  

Ogółem  Mg/r 200 87 

Ze spalania paliw Mg/r 183 69 

Węglowo-grafitowe, sadza Mg/r 2 2 
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Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń 

 

Pyłowe Mg/r 6 598 6 205 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych 

 

Pyłowe % 97,1 98,6 

Źródło – dane GUS 

 
Jak wynika z powyższej tabeli emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodząca  

z zakładów maleje. Emisja zanieczyszczeń gazowych zmalała ze 147 631 Mg/rok w 2019 r. do 

145 546 Mg/rok w roku 2020. Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2019 r. wyniosła 200 

Mg/rok, na koniec 2020 r. zmalała do 87 Mg/rok. Dane do analizy pochodzą z Banku Danych 

Lokalnych prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.   

 

Stan jakości powietrza na terenie powiatu starachowickiego uzależniony jest w znacznej 

mierze zarówno od źródeł emisji zanieczyszczeń zlokalizowanych bezpośrednio w obrębie 

analizowanego obszaru, jak również źródeł emisji zanieczyszczeń zlokalizowanych poza 

obszarem powiatu, które jednak w związku z ponadregionalnym transportem zanieczyszczeń 

posiadają wpływ również na stan jakości powietrza na terenie powiatu starachowickiego. 

 
Emisja liniowa  

Na terenie powiatu starachowickiego głównymi arteriami powodującymi zwiększoną emisję 

liniową są:  

 drogi krajowe:  

 nr 42 – Skarżysko Kamienna – Starachowice – Rudnik  

 nr 9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Barwinek 

 drogi wojewódzkie:  

 nr 744 Radom – Starachowice  

 nr 752 Rzepin – Bodzentyn – Górno  

 nr 756 Starachowice – Pawłów – Nowa Słupia – Łagów – Stopnica 

 linia kolejowa – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – 

Sandomierz. 

Emisja liniowa (komunikacyjna) - stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym 

natężeniu ruchu kołowego oraz przy węzłach komunikacyjnych zarówno drogowych jak 

i kolejowych. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, 

węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego, 

a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze. W przypadku 

zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu, źródło emisji znajduje się nisko nad 

ziemią, co powoduje, że zanieczyszczenia oddziałują na stan czystości szczególnie 

w najbliższym otoczeniu dróg.  
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2.2. Hałas  

Na terenie powiatu starachowickiego główne źródło hałasu stanowi komunikacja drogowa 

oraz przemysł. Drogami o największej uciążliwości są drogi krajowe - nr 9 i nr 42. Do tego 

schematu dochodzą również drogi wojewódzkie, powiatowe i drogi gminne. 

W roku 2019 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w Kielcach w ramach programu PMŚ na lata 2016-2020 wykonał pomiary 

monitoringowe hałasu łącznie w 11 punktach, w tym hałasu drogowego w 9 punktach:  

w Busku-Zdroju, Ożarowie, Iwaniskach, Nowej Słupi i Radoszycach oraz hałasu kolejowego  

w 2 punktach: w Tumlinie-Węglach i Suchedniowie. W powiecie starachowickim ostatnie 

pomiary hałasu drogowego wykonane były w roku 2018 w Starachowicach, gdzie wystąpiły 

przekroczenia dla pory nocy (3,1 dB). 

 
Wyniki pomiarów i ocena hałasu drogowego w roku 2018 na terenie powiatu starachowickiego 

Rejon badań Rodzaj terenu 
Data 

pomiaru 
Wynik Norma Przekroczenie 

Pkt.1 – 
ul. Radomska DW 744 

Tereny 
mieszkaniowo-

usługowe 

18.06.2018 
-

19.06.2018 

LAeqD 62,8 65 - 

LAeqN 59,1 56 3,1 

Źródło: WIOŚ Kielce 

 
Ostatnie badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2018 roku na terenie powiatu 

starachowickiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykazały, 

że hałas komunikacyjny w dalszym ciągu jest jednym z największych zagrożeń i uciążliwości. 

W latach 2019-2020 nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 

starachowickiego.  

Rosnąca liczba samochodów na drogach wewnętrznych i tranzytowych powiatu bez 

wątpienia powoduje pogorszenie klimatu akustycznego wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na 

obszarach bezpośrednio sąsiadujących z ciągami komunikacyjnymi obserwuje się zanikanie 

tzw. „ciszy nocnej”.  Problem zagrożenia emisją hałasu powinien być istotnym elementem 

planowania przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest 

działaniem długookresowym rozłożonym na lata.  

2.3. Wody powierzchniowe 

Do głównych wód powierzchniowych powiatu należą:  

 rzeki: Kamienna, Świślina, Iłżanka, Psarka, Pokrzywianka, Lubianka, Młynówka, 

Żarnówka, Ciek od Rataj, Małyszyniec, Brodek, Struga Zbijowska, Gostówka, Czarna 

Woda oraz mniejsze cieki bez nazw 

 zbiorniki: Brody, Lubianka, Piachy, Pasternik (Starachowice), Wąchock, Wióry 
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 stawy i oczka wodne: w m. Młynek, Krynki gm. Brody oraz na rzece Małyszyniec we 

wsi Małyszyn gm. Mirzec i stawy rybne w m. Kolonia Rzepin I gm. Pawłów w dolinie 

rzeki Świśliny, oczka wodne w pasie między wsiami miejscowości Parszów, Wąchock – 

7 stawów, Rataje – 2 stawy, Marcinków – 2 zbiorniki wodne. 

 zastoiska wodne: w dolinie rzeki Kamiennej. 

 

Rzeka Kamienna pełni rolę międzyregionalnego korytarza ekologicznego, łączącego się 

z krajowym korytarzem ekologicznym – doliną środkowej Wisły – wg koncepcji ECONET ma 

znaczenie międzynarodowe. Spełnia ona ważną funkcję w utrzymaniu przestrzennej ciągłości 

obszarów aktywnych biologicznie. Główne dopływy Kamiennej w powiecie to: Lubianka, 

Żarnówka, Młynówka, Iłżanka Pokrzywianka i Małyszyniec. 

 

Zasoby wód powierzchniowych w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego: 

Miasto Starachowice - podzielone jest na dwie części – lewo- i prawobrzeżną - doliną rzeki 

Kamiennej (w granicach miasta rzeka przepływa na długości 9 km). Kamienna 

w Starachowicach zasilana jest dopływami rzeki Lubianki (prawobrzeżny dopływ Kamiennej, 

jej długość wynosi 12,1 km, a średni spadek podłużny wynosi 9,80 %) i Młynówki oraz 

potokiem Czałczyński Smug - Ciek od Rataj w północnej części miasta. 

Na terenie Starachowic istnieją 3 zbiorniki retencyjno-rekreacyjne:   

 Pasternik na rzece Kamiennej w 98,4 km jej biegu, zajmuje powierzchnię 52,3 ha  

(ok. 42 ha lustra wody) 

 Lubianka o powierzchni 39,8 ha powstał na rzece Lubianka w wyniku wybudowania 

zapory ziemnej z jazem przelewowym, położony na obrzeżach Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego, w południowo-zachodniej części miasta 

 Piachy o powierzchni 14,4 ha, znajduje się południowej części miasta. 

Gmina Wąchock - Wąchock położony jest wzdłuż doliny rzeki Kamiennej której dopływami 

na terenie gminy są Lubianka i Żarnówka. Wody powierzchniowe stojące w gminie to przede 

wszystkim mniejsze zbiorniki wodne: oczka wodne, stawy oraz zbiornik retencyjno-

rekreacyjny w Wąchocku. Zbiornik ma objętość 319 tys. m3 i zajmuje powierzchnię 18,76 ha. 

Gmina Brody - podstawowy układ wody gminy stanowi rzeka Kamienna i jej dopływy oraz 

zbiornik wodny o pojemności 7,5 mln m³ na rzece Kamiennej pełniący głównie rolę 

retencyjną. W dolinie rzeki Kamiennej w miejscowości Brody usytuowano zaporę czołową, 

tworząc zbiornik o powierzchni 261 ha. W północnej części gminy biorą początek dopływy 

rzeki Iłżanki, wyznaczając obszar drugiej zlewni.  

 

Gmina Mirzec - w południowej części gminy przebiega linia wododziałowa zlewni rzeki 

Iłżanki i Kamiennej. Znajduje się tu obszar źródliskowy następujących dopływów Iłżanki: rzeki 

Małyszyniec, Brodek, Struga Zbijowska, odwadniających północną i środkową część gminy. 

Rzeka Iłżanka, przepływa w swym górnym biegu przez północną część gminy Mirzec. 
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Południowy fragment terenu gminy odwadniany jest przez ciek o nazwie Wężyk (dopływ 

rzeki Kamiennej), mający tu również swój obszar źródłowy. 

Na terenie gminy Mirzec istnieje kompleks niewielkich stawów na rzece Małyszyniec we wsi 

Małyszyn oraz małe zbiorniki w rejonie Mirca i Gadki.  

Gmina Pawłów - położona jest w obrębie zlewni rzeki Pokrzywianki, będącej prawym 

dopływem rzeki Kamiennej. Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest dopływ 

Pokrzywianki – Świślina z dopływem Psarki oraz rzeczki: Gostówka (V rzędu) – dopływ Psarki, 

Czarna Woda (V rzędu). Rzeką zmeliorowaną jest Czarna Woda.  

Częściowo w gminie Pawłów na rzece Świślinie znajduje się zbiornik retencyjny Wióry.  

 

W 2016 r. Rada Ministrów zatwierdziła Aktualizację Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 

1911). Planowanie w gospodarowaniu wodami ma zapewnić osiągnięcie lub utrzymanie  

co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wody, poprawę stanu 

zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości 

wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać 

na wody oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 
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Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych obejmujących teren powiatu starachowickiego  

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Lokalizacja Stan 
potencjału 

ekologicznego 

Stan 
chemiczny 

Aktualny 
stan 

Cel stanu 
Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Krajowy kod 
JCWP rzecznych 

Nazwa JCWP 
rzecznych 

Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZGW 
Ekologiczne-

go 
Chemiczne-

go 

RW20001723629 
Iłżanka do 

Małyszyńca 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20006234329 Oleśnica 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa umiarkowany dobry zły 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000823435 
Kamienna od 
Bernatki do 

Żarnówki 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20005234369 Żarnówka 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000623534 Wężyk 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW200017236649 
Modrzejowianka 

do Kobylanki 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000823439 
Kamienna od 

Żarnówki do Zb. 
Brody Iłżeckie 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa słaby dobry zły 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20005234389 Lubianka 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa dobry dobry dobry 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona 

RW20006234378 Młynówka 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa zły dobry zły 

dobry 
potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW200052344 
Dopływ z 
Kuczowa 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 
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RW20006234839 
Świślina do 

Pokrzywianki bez 
Pokrzywianki 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa umiarkowany dobry zły 

dobry 
potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20006234849 Pokrzywianka 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa słaby dobry zły 

dobry 
potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000923489 
Świślina od 

Pokrzywianki do 
ujścia 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

dobry dobry 
dobry 

potencjał 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona 

RW2000823459 Zb. Brody Iłżeckie 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa umiarkowany dobry zły 

dobry 
potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000823479 
Kamienna od Zb. 
Brody Iłżeckie do 

Świśliny 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa słaby 

poniżej 
stanu 

dobrego 
zły 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20006234729 Dopływ z Lubieni 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000623474 
Dopływ spod 

Boru 
Kunowskiego 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW2000623476 
Dopływ spod 

Smug 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona 

RW20001723632 
Dopływ w 
Błazinach 

Środkowej 
Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW20006234954 
Starorzecze w 

Stokach Starych 
Środkowej 

Wisły 

obszar 
dorzecza 

Wisły 
Warszawa 

poniżej 
dobrego 

dobry zły 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

Źródło: polska.e-mapa.net (opracowanie własne) 
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Ogólny stan Jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych uznano za zły (oznacza to, 

że poważnie zostały zmienione warunki naturalne i nie występują typowe dla danego rodzaju 

wód gatunki flory i fauny). Celem środowiskowym dla wód tego obszaru jest osiągnięcie 

dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 

 

Monitoring rzek na terenie powiatu starachowickiego  

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości wód 

powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych  

(w tym substancji priorytetowych w matrycy będącej wodą) należą do kompetencji 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W zakresie obowiązków WIOŚ leży również 

prowadzenie obserwacji elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu 

ekologicznego. Stan ichtiofauny jako jednego z biologicznych elementów jakości wód jest 

badany przez wykonawców zewnętrznych na zlecenie GIOŚ, a jego ocena jest przekazywana 

do WIOŚ. Badania substancji priorytetowych, dla których określono środowiskowe normy 

jakości we florze i faunie, są zlecane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

Stan wód powierzchniowych na terenie powiatu nie jest zadowalający, co potwierdzają dane 

monitoringowe GIOŚ zamieszczone w poniższej tabeli. Na podstawie badań 

monitoringowych realizowanych w latach 2018-2019 stan chemiczny ustalono jako stan 

poniżej dobrego. We wszystkich punktach jcwp określa się jako zły stan wód. W roku 2020 

nie prowadzono monitoringu jakości rzek na terenie powiatu starachowickiego. 
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Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu starachowickiego w latach 
2018-2019 

Nazwa jednolitej 
części wód 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasa elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
hydromorfo-

logicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
stanu 
JCWP 

Kamienna od 
Żarnówki do Zb. 
Brody Iłżeckie 

Kamienna- 
Michałów 

3 1 >2 umiarkowany 
poniżej 

dobrego 
zły 

Zb. Brody Iłżeckie 
Zbiornik Brody 

Iłżeckie-Pomost 
4 >1 2 słaby  - zły 

Świślina do 
Pokrzywianki bez 

Pokrzywianki 
Świślina-Rzepin 3 1 >2 umiarkowany 

poniżej 
dobrego 

zły 

Świślina od 
Pokrzywianki do 

ujścia 
Świślina - Nietulisko 3 >1 >2 umiarkowany 

poniżej 
dobrego 

zły 

Pokrzywianka 
Pokrzywianka-

Cząstków 
4 1 >2 słaby 

poniżej 
dobrego 

zły 

Lubianka 
Lubianka - uj. Do 

Kamiennej 
3 1 >2 umiarkowany 

poniżej 
dobrego 

zły 

Kamienna od Zb. 
Brody Iłżeckie do 

Świśliny 

Kamienna - 
Nietulisko 

4 1 >2 słaby 
poniżej 

dobrego 
zły 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie - dane za lata 2018 -2019 
 



Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego  
na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” za lata 2019-2020 

__________________________________________________________________________________ 

15 
 

2.4. Wody podziemne 

Na obszarze powiatu starachowickiego użytkowe znaczenie posiadają wody podziemne 

występujące w utworach triasu i jury tworzące główne poziomy wodonośne. Piętro jurajskie 

reprezentują poziomy: górnojurajski, środkowojuraski i dolnojurajski, a piętro triasowe tylko 

poziom dolnotriasowy. Znaczenie użytkowe posiada też czwartorzędowy poziom wodonośny 

w aluwiach rzek Kamiennej i Iłżanki oraz we fluwioglacjalnych piaskach na wysoczyźnie 

polodowcowej (zlodowacenie środkowopolskie) w okolicach Trębowca.  

Za niewodonośne uznano skały najniższego ogniwa jury środkowej oraz wyższej części jury. 

Są to głównie iłowce, iły z mułowcami ilastymi przewarstwione mułowcami i piaskowcami. 

Do bezwodnych zaliczono także iłowce, iły z wkładkami piaskowców i mułowców triasu 

górnego. 

Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Jest 

ono bezpośrednie na ich wychodniach lub pośrednie poprzez nieciągły nadkład osadów 

czwartorzędowych o miąższości od kilku do około 20 m. Zwierciadło wód podziemnych 

w poziomach czwartorzędowym i górnojurajskim jest swobodne, natomiast w poziomach 

środkowojurajskim, dolnojurajskim i dolnotriasowym często jest naporowe, napięte przez 

ilaste przewarstwienia w profilach otworów studziennych. Nie tworzą one jednak ciągłej, 

regionalnej warstwy napinającej. 

 

Na terenie powiatu znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr GZWP Nr 420 

Wierzbica – Ostrowiec. Południowo-zachodnia część powiatu znajduje się w zasięgu 

Lokalnego Zbiornika Wód podziemnych nr 419 – Bodzentyn. 
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Lokalizacja powiatu starachowickiego względem Głównych i Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych 

 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 
Charakterystyka Głównych i Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych, w zasięgu których położony jest 
powiat starachowicki 

Numer i nazwa 
zbiornika 

Stratygrafia Typ zbiornika 
Powierzchnia 

zbiornika [km²] 
Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne [m³/dobę] 

GZWP 420 – 
Wierzbica-
Ostrowiec 

jura górna,  
jura środkowa,  

szczelinowo-
krasowy 

623,37 76 263 

LZWP 419 – 
Bodzentyn 

dewon górny, 
dewon środkowy 

szczelinowo-
krasowy 

49,6 7056 

Źródło: Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Warszawa 2017r. 

 

Według map obrazujących granice jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), mapy 

dostępne na stronie Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych (polska.e-mapa.net) teren 

powiatu położony jest w regionie wodnym Wisły, w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych PLGW200086, PLGW2000102 i PLGW2000103.  

 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Charakterystyka JCWPd obejmujących teren powiatu starachowickiego w roku 2019 

Jednolita część 
wód podziemnych 

(JCWPd) 
Lokalizacja Stan 

Ogólna ocena 
stanu 

Cel środowiskowy dla JCWPd 
Ocena 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 
Europejski kod 

JCWPd 
Region 
wodny 

Nazwa 
dorzecza 

RZWGW chemiczny ilościowy chemicznego ilościowego 

PLGW200086 
Środkowej 

Wisły 
Wisła Warszawa dobry dobry dobry 

dobry stan 
chemiczny 

ochrona 
stanu 

ilościowego 
przed 

dalszym 
pogorszeniem 

zagrożona 

PLGW2000102 
Środkowej 

Wisły 
Wisła Warszawa dobry dobry dobry 

dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
ilościowy 

zagrożona 

PLGW2000103 
Środkowej 

Wisły 
Wisła Warszawa dobry dobry dobry 

dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
ilościowy 

niezagrożona 

Źródło: polska.e-mapa.net (opracowanie własne) 
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Monitoring wód podziemnych  

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania 

zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych 

związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez Ramową 

Dyrektywę Wodną (RDW). Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód 

podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych: Klasa I – wody 

bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane 

wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie 

wskazują na wpływ działalności człowieka, Klasa II – wody dobrej jakości, w których wartości 

niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo 

jest to wpływ bardzo słaby, Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości 

elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka, Klasa IV – 

wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych  

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz 

wyraźnego wpływu działalności człowieka, Klasa V – wody złej jakości, w których wartości 

elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.   

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 

podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 

Badania monitoringowe wód podziemnych na terenie powiatu starachowickiego w latach 

2019-2020 prowadzono w punktach sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego  

w dwóch punktach pomiarowych.   

 

Wyniki badań wód podziemnych przeprowadzonych w powiecie starachowickim w latach 2019-2020  

JCWPd 
Numer 
otworu 

Miejscowość/ 
Gmina   

Stratygrafia 
Charakter 

zwierciadła 
Użytkowanie 

terenu 

Klasa jakości wody 
w punkcie 

2019 2020 

102 1379 Marcinków/Wąchock Q swobodne 
zabudowa 

wiejska 
IV IV 

86 2321 Kutery/Brody J swobodne lasy III IV 

Źródło – Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring jakości wód podziemnych 

 

W punkcie pomiarowym w Marcinkowie i w m. Kutery wody podziemne są niezadowalającej 

jakości - klasa IV.  
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2.5. Gospodarka odpadami 

2.5.1. Odpady niebezpieczne  

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność 

przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach 

domowych, służbie zdrowia, budynkach administracyjnych itp.  

Na obszarze powiatu Starachowickiego nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk 

odpadów niebezpiecznych ani mogilnika do składowania przeterminowanych środków 

ochrony roślin. Odpady niebezpieczne są wywożone poza teren powiatu do 

unieszkodliwienia lub przetworzenia. 

Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje w niektórych placówkach: 

 zużyty sprzęt RTV i AGD w sklepach sprzedających takie produkty 

 baterie - pojemniki na baterie znajdują się w sklepach, obiektach administracyjnych, 

w tym: w szkołach 

 przeterminowane leki - w aptekach 

 opony, zużyte akumulatory i inne - w punktach wulkanizacji, naprawy lub demontażu 

samochodów.  

Ponadto niektóre odpady niebezpieczne np. sprzęt elektroniczny i elektryczny, także 

zawierający części niebezpieczne można oddawać bez limitów ilościowych do 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

Gminy powiatu starachowickiego posiadają opracowane „Programy usuwania wyrobów 

zawierających azbest...”. Realizacja programów odbywa się na zgłoszenie właściciela 

nieruchomości z wnioskiem o sfinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest. Wszystkie gminy z terenu powiatu starachowickiego realizują zadania związane  

z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. 

 
Ilość zebranego azbestu oraz poniesione koszty w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego  

w latach 2019-2020 

Gmina 
Ilość zebranego azbestu oraz poniesione przez gminę koszty usuwania azbestu 

2019 2020 

Miasto Starachowice 
128,931 Mg 198,680 Mg 

28 098,75 zł 38 572,26 zł 

Miasto i Gmina Wąchock 
93,40 Mg 87,35 Mg 

26 428,74 zł 29 997,77 zł 

Gmina Brody 
170,00 Mg 160,00 Mg 

33 824,14 zł 47 915,71 zł 

Gmina Mirzec 
286,902 Mg 308,798 Mg 

78 172,19 zł 85 602,53 zł 

Gmina Pawłów 
443,487 495,08 

152 398,26 169 954,58 

Źródło – dane Urzędów Gmin 
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2.5.2. Odpady z sektora gospodarczego 

Według GUS w roku 2020 na obszarze powiatu powstało łącznie  538 000 Mg (z wyłączeniem 

odpadów komunalnych), w tym 50 900 Mg zostało przekazane innym odbiorcom. 

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) na 
terenie powiatu starachowickiego 

Odpady wytworzone Jednostka 
Rok 

2019 2020 

Ogółem tyś. Mg 63,3 53,8 

Poddane odzyskowi 
razem 

tyś. Mg 0,6 0,9 

Poddane odzyskowi  
-w inny sposób 

tyś. Mg 0,6 0,9 

Unieszkodliwione tyś. Mg 0 0 

Przekazane innym 
odbiorcom 

tyś. Mg 61,3 50,9 

Źródło: dane GUS 
 

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego są odbierane – na podstawie indywidualnych 

umów z wytwórcami – przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia 

w tym zakresie, unieszkodliwiane (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo.  

2.5.3. Odpady komunalne  

We wszystkich gminach powiatu starachowickiego prowadzona jest selektywna zbiórka 

odpadów. Dominującym systemem w zabudowie jednorodzinnej jest segregacja prowadzona 

„u źródła” poprzez gromadzenie poszczególnych odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, papier 

i tektura, metale) w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach.  

 

Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie powiatu starachowickiego 

Na terenie powiatu starachowickiego zebrano łącznie 28 181,62 Mg odpadów komunalnych,  

z czego 24 701,76 Mg pochodziło z gospodarstw domowych (dane GUS za rok 2020). 

Ponadto w 2019r. zlikwidowano 7 dzikich wysypisk odpadów, podczas likwidacji składowisk 

zebrano 10,5 Mg odpadów. 

 
Odpady zebrane w ciągu roku na terenie powiatu starachowickiego 

Źródło powstałych odpadów Jednostka Rok 2019 Rok 2020 

Odpady komunalne zebrane w ciągu roku 

Ogółem Mg 21 654,18 28 181,62 

Z gospodarstw domowych Mg 16 971,69 24 701,76 

Z innych źródeł Mg 4 682,49 3 479,86 

Odpady komunalne zebrane selektywnie w ciągu roku  

Ogółem Mg 5 553,50 11 820,90 

Z gospodarstw domowych Mg 4 939,25 11 238,42 

Z innych źródeł Mg 614,25 582,48 
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Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów  

Ogółem % 25,6 41,9 

Z gospodarstw domowych % 29,1 45,5 

Z innych źródeł % 14,0 16,7 

Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku  

Ogółem Mg 16 100,68 16 360,72 

Ogółem na 1 mieszkańca kg 179,0 183,5 

Z gospodarstw domowych Mg 12 032,44 13 463,34 

Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg 133,8 151,0 

Z innych źródeł Mg 4 068,24 2 897,38 

Źródło: dane GUS 
 
Inne odpady, w tym odpady niebezpieczne, zbierane selektywnie (takie jak: chemikalia, 

farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, meble, odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony, itp.) można oddawać 

dodatkowo w dowolnej ilości i nieodpłatnie w wyznaczonych w gminach punktach. Rodzaj 

przyjmowanych odpadów do punktów dodatkowych zależy od gminy. Gmina Mirzec nie 

utworzyła Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w gminie Pawłów punkt ten został 

uruchomiony w 2020 roku. 
 

Odpady zebrane w PSZOK zlokalizowanych na terenach poszczególnych gmin powiatu starachowickiego 

Gmina 
Ilość zebranych odpadów w PSZOK [Mg] 

2018 2019 2020 

Miasto Starachowice 715,566 3 309,043 1 864,856 

Miasto i Gmina Wąchock 216,110 12,210 0 

Gmina Brody 371,800 1 412,980 395,620 

Gmina Mirzec - - - 

Gmina Pawłów - - 58,780 

Ogółem powiat 1 303,476 4 734,233 2 319,256 

Źródło – dane Urzędów Gmin 
 

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych służy minimalizowaniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, właściwemu postępowaniu z odpadami, a także 

zapobiega zanieczyszczeniom środowiska naturalnego. Ponadto tego typu punkty oraz jego 

odpowiednia promocja doprowadzają do zwiększenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców, a co za tym idzie skuteczniejszej segregacji odpadów w Gminach. 

2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne  

Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku określone są dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie województwa świętokrzyskiego mierzone 

jest w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 

innych miastach i terenach wiejskich.  

W powiecie starachowickim pomiary promieniowania elektromagnetycznego 

przeprowadzone są każdego roku. 
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Na badanym terenie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. 

 
Pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu starachowickiego w latach 2019-2020 

Gmina 
Położenie punktu 

pomiarowego 

Średnia arytmetyczna 
zmierzonych wartości 

skutecznych natężeń PEM 
[V/m] 

Średnia arytmetyczna z uśrednionych 
wartości natężeń PEM dla danego 

obszaru usytuowania województwa  
[V/m] 

Rok 2019 

Starachowice 

os. Szlakowisko <0,1 

0,15 

ul. Batalionów 
Chłopskich 

<0,1 

Łazy, ul. Łazy 11 <0,1 

os. Skarpa, ul. 
Waryńskiego 3a 

0,18 

os. Skałka, ul. 
Gliniana 4 

0,15 

Brody Ruda <0,1 0,07 

Rok 2020 

Starachowice 

os. Trzech Krzyży <0,1 

0,23 

Wierzbnik <0,1 

os. Las <0,1 

Lubianka 0,12 

ul. Ostrowiecka <0,1 

Źródło: GIOŚ - Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 oraz w roku 2020  
w województwie świętokrzyskim – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska. 
 
W żadnym punkcie pomiarowym na terenie województwa nie odnotowano wartości 

przekraczającej dopuszczalną wartość składową elektryczną E=7V/m określoną 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192 poz. 1883). 

Od 2021 roku monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest zgodnie z nowym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz. U. 2019 poz. 2448. Obowiązujące 

poziomy dopuszczalne według w/w Rozporządzenia wynoszą dla wysokich częstotliwości od 

28 V/m do 61 V/m. 

W stosunku do przesyłowych linii elektroenergetycznych oraz obiektów z nimi związanych 

przyjmuje się, że:  

 szkodliwy wpływ linii energetycznych o napięciu 110, 220 i 400 kV obejmuje 

strefę o szerokości od 12 do 25m od osi linii w obie strony, 

 uciążliwość stacji transformatorowych zamyka się w granicach obiektu. 

Uciążliwość masztów telefonii komórkowej mieści się w ich strefach ochronnych. 
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2.7. Gleby  

Gleby powiatu znajdują się w obrębie regionu starachowicko-ostrowieckiego. Wyróżnia się 

tu głównie obszary:  

 obszar doliny rz. Kamiennej, gdzie przeważają gleby napływowe typu mady, gleby 

hydrogeniczne: mułowo - torfowe, torfowo – mułowe, gleby torfowisk niskich i gleby 

murszowate  

 obszar denudacyjny, gdzie występują gleby brunatne kwaśne, oraz gleby bielicowe.  

Takie typy gleb występują na terenie całego powiatu, z ewentualnymi niewielkimi, lokalnymi 

domieszkami innych typów. 

Na obszarze powiatu starachowickiego dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. 

Dominują tu gleby klasy: V, IVb, IIIa, IVa i VI. Lepszymi warunkami glebowymi wyróżnia się 

gmina Pawłów, która posiada najwięcej gleb zaliczanych do klas I-III.  

 

Powiat starachowicki należy do rejonów, gdzie zakwaszenie gleb jest jedno z najwyższych  

w województwie i wynosi 74% użytków rolnych. 

 

 W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się wapnowaniu.  

Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący zdolności produkcyjne gleby głównie 

poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi.  

Stan zasobności gleb w przyswajalne makroelementy jest w znacznym stopniu związany  

ze składnikami geochemicznymi gleb oraz jest wskaźnikiem produkcji rolnej (wpływa na 

rodzaj i wielkość nawożenia na danym terenie).  

2.8. Przyroda  

Lasy na terenie powiatu starachowickiego tworzą zwarte kompleksy Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Lasów Starachowickich i Iłżeckich. 

Dominują szczególnie w gminach Brody i Wąchock, ale też w Mircu. Ogólna powierzchnia 

terenów leśnych w powiecie wynosi 24 314,01 ha, a lesistość 45,1% powierzchni. Lesistość 

powiatu jest zdecydowanie wyższa od wskaźnika lesistości województwa świętokrzyskiego, 

który wynosi 28,3 %.  

W powiecie ponad 14 tys. ha lasów leży we władaniu Nadleśnictwa Starachowice i obejmuje 

dwa obręby urządzeniowe: Lubienia i Starachowice, które podzielone są na 10 leśnictw 

i Gospodarstwo Szkółkarskie. Pozostałe tereny leśne należą do Nadleśnictwa Skarżysko.  
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Powierzchnia gruntów leśnych, powierzchnia lasów i lesistość poszczególnych gmin powiatu 
starachowickiego w roku 2020 

Gmina 
Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem (ha) 
Powierzchnia lasów 

(ha) 
Lesistość 

(%) 

Miasto Starachowice 683,85 648,63 20,4 

Miasto i Gmina Wąchock 5 266,48 5 103,09 62,4 

Gmina Brody 11 532,30 11 216,80 69,6 

Gmina Mirzec 4 440,78 4 287,90 38,6 

Gmina Pawłów 2 390,60 2 329,03 17,0 

Ogółem powiat  24 314,01 23 585,45 45,1 

Źródło: dane GUS 
 

Powierzchnia lasów będących własnością Skarbu Państwa stanowi 95% powierzchni lasów  

w powiecie starachowickim, 5% stanowią lasy prywatne. 
 

Na terenie powiatu starachowickiego występują indywidualne formy ochrony przyrody 

funkcjonujące w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych, który 

tworzą: 

PARKI KRAJOBRAZOWE 
 

 Sieradowicki Park Krajobrazowy - na terenie powiatu starachowickiego Park znajduje 

się w gminach Wąchock i Pawłów. Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest  

w północnej części Gór Świętokrzyskich pomiędzy Doliną rzeki Kamiennej, a Doliną 

Bodzentyńską. Rzeźbę terenu Parku ukształtowały pagórkowate tereny Wzgórz 

Suchedniowskich pokryte zwartym kompleksem leśnym. Na terenie Parku występują 

cenne pod względem siedliskowym i gospodarczym drzewostany, naturalne 

wychodnie skał (podlegających ochronie indywidualnej). Park stanowi ważny 

regionalny węzeł hydrograficzny i obszar źródliskowy dla prawobrzeżnych dopływów 

Kamiennej (Żarnówki, Lubianki, Świśliny).W Parku przeważają lasy mieszane świeże 

oraz lasy mieszane z udziałem jodły i modrzewia. Wyjątkowym bogactwem odznacza 

się runo leśne, w którym spośród 52 gatunków prawnie chronionych, 42 objęte są 

prawną ochroną całkowitą. Na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego 

znajduje się Rezerwat „Kamień Michniowski” i „Góra Sieradowska”. Otulina Parku 

Krajobrazowego  stanowi ochronną strefę buforową dla Parku i posiada wiele 

znaczących wartości przyrodniczo-krajobrazowych. 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - posiada silnie zróżnicowaną  

i bogatą roślinność, zajmuje powierzchnią ogółem 72 634 ha. W powiecie 

starachowickim znajduje się na obszarze gmin: Wąchock, Brody, Mirzec, Pawłów.  

OchK obejmuje część Puszczy Iłżeckiej oraz dorzecza Kamiennej. Rzeka Kamienna 

płynie w granicach otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego a jej 

prawobrzeżne dopływy Kuźniczka, Kobylanka, Zebrza, Kamionka odwadniają 

wschodnią i północną część Parku. Następnie Kamienna płynie przez otulinę 



Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego  
na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” za lata 2019-2020 

__________________________________________________________________________________ 

25 
 

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego a jej prawobrzeżne dopływy Żarnówka, 

Lubianka, Świślina odwadniają całą jego powierzchnię. W dolinie Kamiennej 

występuje bogactwo fauny.  
 

 

 Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu - Sieradowicki Obszar Chronionego 

Krajobrazu (SOChK), położony na terenie otuliny Sieradowickiego Parku 

Krajobrazowego, zajmuje powierzchnię 15 893 ha. W powiecie starachowickim 

znajduje się na terenach miasta Starachowice i gmin Pawłów i Wąchock. 

Na terenie OchK występują cenne drzewostany, a także naturalne wychodnie skał. 

Przeważają lasy mieszane świeże oraz lasy mieszane z udziałem jodły i modrzewia  

oraz bardzo bogate runo leśne.  

 

REZERWATY PRZYRODY 

 Rosochacz - Rezerwat obejmuje obszar lasu i torfowisk o powierzchni 30,44 ha, 

położonych w południowej części kompleksu Lasów Iłżeckich, na terenie leśnictwa 

Lubienia. Rezerwat obejmuje naturalne, wielogatunkowe, o bogatej strukturze 

drzewostany. Zajmują one żyzne i silne uwilgotnione siedliska powstałe z namułów 

organicznych i mineralnych w dolinie rzeki Świętojanki. Z powodu swej 

niedostępności, ten obszar lasu, stanowi enklawę cennej flory (wawrzynek 

wilczełyko, cis, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, lilia 

złotogłów, podkolan biały, starzec Fuchsa) i fauny (jastrząb gołębiarz bocian czarny) 

Lasów Iłżeckich. W drzewostanie gatunkiem panującym jest olsza (44,9% 

powierzchni) oraz sosna (40,1% powierzchni). W dalszej kolejności występują brzoza  

i dąb. Podszycie tworzone jest przez kruszynę, leszczynę, trzmielinę, kalinę, bez 

czarny i koralowy. W rezerwacie obserwuje się powolną ekspansję gatunków 

drzewiastych (jodła, sosna, olsza, grab). Przez rezerwat, na pomostach zbudowanych 

nad torfowiskiem, biegnie 2-kilometrowa ścieżka dydaktyczna.  

 Skały pod Adamowem - rezerwat stanowi obszar lasu oraz wychodni skalnych  

o powierzchni 8,98 ha. Utworzony został w celu zachowania walorów 

krajobrazowych, wartości naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców 

dolnotriasowych. Skałki (piaskowce, dolny lias – najstarsza epoka jury) ciągną się 

wzdłuż zbocza na długość ok. 1 km i osiągają wysokość do 6m. W ścianach utworzyły 

się płaskie zagłębienia i wystające gzymsy, odzwierciedlające ławicowy układ 

piaskowców. Liczne są drobne urzeźbienia powierzchni skał w postaci owalnych 

wgłębień przedzielonych koronkowymi żeberkami. Miejscami skały porastają: 

paprotka zwyczajna, zanokcica skalna, rojnik pospolity. 

 Skały w Krynkach - Rezerwat stanowi obszar lasu i skał o powierzchni 25,46 ha. 

Położony jest on na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Przedmiotem 

ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych 

monumentalnych bloków piaskowców dolno triasowych. Niektóre skały podobne są 

do okapów, ambon, grzybów skalanych, kazalnic. Osady te powstawały na dnie rzeki, 
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o czym świadczy ich uziarnienie i warstwowania przekątne. Ciekawostką jest fakt,  

że niedaleko od rezerwatu, w Krynkach znajduje się odsłonięcie skał powstałych  

w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim. W granicach rezerwatu mieści się 

także wąwóz z pionowymi ścianami skalnymi o wysokości do 10 m.  

 

OBSZARY NATURA 2000  

 Ostoja Sieradowicka (PLH260031) - znajduje się na terenie gmin: Starachowice, 

Wąchock i Pawłów. Obszar stanowi rozległy kompleks leśny, wchodzący w skład tzw. 

Puszczy Świętokrzyskiej, porozdzielany strumieniami, stanowiącymi dopływy rzeki 

Kamiennej (gdzie tworzą się podmokłe łąki i torfowiska). Teren od wschodu obejmuje 

rzekę Żarnówkę wraz z dopływami, przez centralną część obszaru płynie Lubianka,  

w południowo wschodniej części płynie Szczebrza, a w południowej części obszaru,  

na zboczach Góry Sieradowskiej znajdują się źródła Świśliny. Flora ostoi składa się  

z naturalnych lasów szpilkowych (bory bagienne, bory jodłowe i świerkowe)  

i liściastych (grądy, kwaśne i żyzne buczyny, łęgi) w tym o charakterze górskim.  

W obszarze stwierdzono 13 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej. Najlepiej wykształcone to żyzne buczyny, bory i lasy bagienne oraz 

wyżynny jodłowy bór mieszany. Ponadto dobrze zachowane są zmienno wilgotne łąki 

trzęślicowe, które wykształciły się w dolinach rzecznych i towarzyszą torfowiskom. 

 Łysogóry (PLH260002) - zlokalizowane na terenie gminy Pawłów. Obszar obejmuje 

najwyższą część Gór świętokrzyskich. Osobliwością tego pasma jest obecność 

podszczytowych rumowisk piaskowców kwarcytowych z okresu kambryjskiego, 

nazywanych gołoborzami, nieporośniętych przez florę naczyniową. Obszar jest  

w ponad 95% porośnięty przez lasy, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Mniej 

liczne są bory sosnowe i mieszane, z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka 

się grądy, a w miejscach o właściwych warunkach wodnych, bory wilgotne i bagienne 

a także olsy. Na terenie ostoi znajdują się także małe enklawy łąk i pastwisk oraz 

siedlisk kserotermicznych a także liczne, w większości drobne, stałe i okresowe cieki 

wodne.  

 Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038) - zlokalizowane na terenie gmin 

Brody i Mirzec. Obszar jest częścią rozległego kompleksu leśnego na Przedgórzu 

Iłżeckim (tzw. Puszczy Iłżeckiej) w jego północno-wschodniej części. Uroczyska 

poprzecinane są licznymi strumieniami, obejmują obszar źródliskowy rzeki 

Małyszyniec. 

Dominują tu siedliska borowe z sosną oraz domieszką jodły, dęba, modrzewia i buka. 

W runie występuje wiele gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Uroczyska 

Lasów Starachowickich zabezpieczają duże kompleksy wyżynnego jodłowego boru 

mieszanego uznawanego za zbiorowisko endemiczne Polski (występujące jedynie  

w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu). Ponadto znajdują się tutaj rozległe płaty 
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grądów, nawiązujące do ciepłych grądów na lessach. Występuje tutaj wiele gatunków 

górskich. 

 Wzgórza Kunowskie (PLH260039) - znajdują się na terenie gmin Brody i Pawłów. 

Ostoja położona jest w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na granicy czterech 

mezoregionów: Płaskowyżu Suchedniowskiego, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny 

Sandomierskiej oraz Przedgórza Iłżeckiego. W rzeźbie terenu dominują szerokie, 

łagodne garby i wierzchowiny oraz płaskodenne doliny rzeczne.  

Ostoja leży na obrzeżeniu mezozoicznym paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich,  

na zboczach dolin rzecznych występują piaskowce, wapienie triasowe i jurajskie, 

przykryte utworami czwartorzędowymi, gliną zwałową i piaskami bądź pokrywą 

lessową. Występują tu liczne odsłonięcia skalne (nieczynne kamieniołomy dolomitu, 

kamieniołomy piaskowców triasowych i jurajskich oraz dolomitów dewońskich 

i wapiennych). Zbocza dolin rzecznych są często silnie rozczłonkowane wąwozami 

lessowymi i jarami oraz noszą ślady zjawisk krasowych. Obszar leży w obrębie zlewni 

rzeki Kamiennej wraz z dopływami. Naturalnych zbiorników wodnych jest niewiele.  

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Stanowiska dokumentacyjne na terenie powiatu starachowickiego to:  

 gmina Wąchock: nieczynny kamieniołom piaskowców dolno-triasowych w Wąchocku 

ul. Sandomierska  

 gmina Wąchock: odsłonięcie geologiczne – skałka szarych piaskowców triasowych 

w Parszowie ul. Górna, dolina rzeki Żarnówki 

 gmina Pawłów: „Wąwóz Sitki” – stanowisko  we wsi Szerzawy, obejmuje: wąwóz Sitki 

wraz z odnogą oraz część wschodniego zbocza doliny Psarki, dwie odkrywki skał  

ze fauny-głównie ramienionogów 

 

POMNIKI PRZYRODY 

Na terenie powiatu pomniki przyrody występują zarówno w formie ożywionej (pojedyncze 

drzewa bądź ich grupy), jak i w formie nieożywionej (głównie odsłonięcia skalne).  

Miasto Starachowice – znajduje się tu: 

 7 pomników przyrody ożywionej, w skład których wchodzi 10 drzew (głównie dęby 

szypułkowe i topole)  

 pomnik przyrody nieożywionej – ściana skalna długości 400 m i wysokości 4-8 m 

 zbiór okazów paleontologicznych okresu dolnego triasu w formie płyt skalnych, bloków 

brył oraz niewielkich rozmiarów eksponatów, zawierających ślady bezkręgowców, 

kręgowców oraz nieliczne inne formy skamieniałości 

Miasto i Gmina Wąchock – na terenie gminy jest 10 pomników przyrody, w tym:  

 12 niedużych naturalnych piaskowcowych form skalnych zlokalizowanych  

w leśnictwie Parszów 
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 Próg skalny „Cygańska Kapa” 

 Odsłonięcie o dłg. 50 m zlokalizowane w środkowej części Wąwozu Rocław 

 Stary kamieniołom stokowy zlokalizowany na terenie miejscowości Wąchock  

(os. Kobyle) 

 drzewa lub grupy drzew (7 szt.) 

 źródło zlokalizowane w dolinie bezimiennego potoku dopływu rzeki Lubianki 

Gmina Brody ma 13 pomników przyrody, w tym 8 pomniki przyrody ożywionej oraz pomniki 

przyrody nieożywionej: głazy w Rudzie, odsłonięcie geologiczne w Krynkach, profil 

geologiczny w Młynku, 2 skałki w Rudzie.  

Gmina Mirzec – w gminie są 2 pomniki przyrody: dąb szypułkowy w Mircu-Starym oraz 

odsłonięcia geologiczne w miejscowości Tychów Stary.  

Gmina Pawłów – znajduje się tu 10 pomników przyrody ożywionej, głównie grup drzew lub 

pojedynczych lip drobnolistnych (27 szt. drzew) w miejscowościach: Pawłów, Tarczek, 

Łomno, Pokrzywnica, Rataje i Bukówka.  

 
UŻYTKI EKOLOGICZNE  

Na terenie powiatu starachowickiego znajduje się 8 obszarów objętych ochroną w formie 

użytków ekologicznych. Użytki ekologiczne to:  

 część zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach – użytek zajmuje powierzchnię 

12,6 ha 

 śródleśne bagna w gminie Wąchock, w Leśnictwie Kaczka, tereny stale podmokłe, 

okresowo zalewane wodą, gdzie występują liczne gatunki mchów, bagno zwyczajne, 

modrzewnica zwyczajna, wełnianki, żurawina błotna, sit. Miejsce bytowania licznych 

gatunków owadów, płazów i ptaków preferujących środowisko wodno-błotne. Są to: 

 śródleśne bagno o powierzchni 0,32 ha, 

 śródleśne bagno o powierzchni 0,57 ha, 

 śródleśne bagno o powierzchni 0,20 ha, 

 śródleśne bagno o powierzchni 1,57 ha, 

 śródleśne bagno o powierzchni 0,52 ha, 

 wąwóz lessowy „Rocław” w miejscowości Wąchock – rozgałęziony wąwóz  

w utworach lessowych i starszych osadów plejstoceńskich, pokryty zwartą 

roślinnością naczyniową i murawą 

 zespół parkowy w Pokrzywnicy (gmina Pawłów), dawny park podworski wraz 

z obiektami architektonicznymi. 

Rezerwat archeologiczny Rydno  

Rezerwat został utworzony w 1986 roku na terenach doliny Kamiennej od Łyżew (pod 

Skarżyskiem-Kamienną) do Wąchocka. Rezerwat archeologiczny utworzony został decyzją 

z dnia 24 września 1957r. poz. 514 dz. A/kl.Iva-2/1/514/68, a następnie wpisany do rejestru 

zabytków z dnia 3 listopada 1986r. Pierwsze badania na tym terenie przeprowadzono  

w 1912 roku. Rezerwat obejmuje zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz  
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z kopalnią hematytu. Od 1995 roku rezerwat stanowi część Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Kamiennej. 

Ścieżka dydaktyczna  

W Starachowicach zorganizowana została ścieżka dydaktyczna obejmująca najciekawsze 

przyrodniczo miejsca miasta. Ścieżka ma znaczenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

wspomaga działania edukacyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Starachowicach.  
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3. Analiza stanu infrastruktury na terenie Powiatu Starachowickiego mającej 
wpływ na ochronę środowiska 

3.1. Stan sieci wodociągowej 

Stan sieci wodociągowej w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego w roku 2020 

Gmina 
Długość 

sieci 
(km) 

Liczba 
przyłączy 

(szt.) 

Liczba ludności 
korzystającej 

z sieci (osoba)* 

Korzystający z instalacji 
(%)* 

Miasto Starachowice 204,1 6 301 46 861 96,8 

Miasto i Gmina Wąchock 72,5 2 063 5 870 86,2 

Gmina Brody 124,6 3 131 9 913 91,2 

Gmina Mirzec 99,5 2 195 7 880 95,4 

Gmina Pawłów 201,3 3 900 15 192 99,7 

Ogółem powiat  702,0 17 590 85 716 95,7 

Źródło – GUS 
*dane za rok 2019 
 

Według danych GUS z roku 2019 z sieci wodociągowej na terenie powiatu korzystało ogółem 
96,4% ogółu ludności (w miastach – 96,8%, a na terenach wiejskich – 95,6%).  

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca w powiecie wynosi ogółem 29,3 m3,  

w miastach – 31,5 m3 i na wsi – 23,8 m3. 

 
Głównym źródłem pokrycia potrzeb wodnych (gospodarka i ludność) w powiecie są wody 
podziemne. Większość mieszkańców powiatu zaopatrywana jest w wodę ujmowaną przez 
studnie głębinowe. Eksploatowane są wody poziomu górno – jurajskiego zbudowanego  
ze skał węglanowych, znajdującego się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
nr 420 Wierzbica – Ostrowiec Świętokrzyski.  

3.2. Stan sieci kanalizacyjnej 

Na terenie powiatu starachowickiego długość sieci kanalizacyjnej wynosi 627,7 km.  

66 151 osób korzysta z sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna znajduje się na terenie każdej 

gminy.  

 
Stan sieci kanalizacyjnej w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego w roku 2020 

Gmina 
Długość 

sieci 
(km) 

Liczba 
przyłączy 

(szt.) 

Liczba ludności 
korzystającej 

z sieci (osoba)* 

Korzystający z instalacji 
(%)* 

Miasto Starachowice 177,1 5 560 41 745 86,3 

Miasto i Gmina Wąchock 81,7 1 926 5 000 73,4 

Gmina Brody 106,1 2 372 8 183 75,3 

Gmina Mirzec 102,2 1 269 4 180 50,6 

Gmina Pawłów 160,6 1 850 7 043 46,2 

Ogółem powiat 627,7 12 977 66 151 73,8 

Źródło – GUS 
*dane za rok 2019 
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Według danych GUS z roku 2019 z sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu korzystało ogółem 

73,8% ludności (w miastach – 86,0 %, a na terenach wiejskich – 57,6 %).  
 

Na terenie powiatu starachowickiego znajdują się następujące aglomeracje: 

1. Starachowice (Uchwała Nr X/9/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia  

18 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji 

Starachowice). Aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców 76 473  

z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Starachowicach. Aglomerację Starachowice 

tworzy obszar gmin Starachowice, Wąchock i Mirzec. 

Oczyszczania ścieków w Starachowicach 

Oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu 

zlokalizowana w Starachowicach, przy ul. Bocznej 42. Przepustowość średniodobowa 

oczyszczalni wynosi 15 200 m3/d. 

2. Brody (Uchwała Nr XIV/97/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 15 grudnia 2020r.  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brody). Aglomeracja  

o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5280, z oczyszczalnią ścieków 

zlokalizowaną w miejscowości Krynki. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: 

część miejscowości Brody, część miejscowości Krynki, Lubienia, Młynek i Rudnik. 

Oczyszczania ścieków w Krynkach  
Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w Krynkach zlokalizowana jest przy  

ul. Ostrowieckiej. Oczyszczalnia ma przepustowość Qśrd=900 m3/d 

3. Styków (Uchwała Nr XIV/96/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 15 grudnia 2020r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Styków). Aglomeracja o 

równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5191, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną 

w miejscowości Styków. W skład Aglomeracji wchodzi Gmina Brody obejmująca 

miejscowości: część miejscowości Brody część miejscowości Krynki, Adamów, Styków, 

Kuczów, Dziurów, Jabłonna, Ruda oraz Gmina Starachowice w części obejmującej 

ulice: część ulicy Ostrowieckiej, Warszawka, Wschodnia, Letniskowa. 

Oczyszczalnia ścieków w Stykowie 

Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna  zlokalizowana przy ul. Starorzecze w 

Stykowie. Oczyszczalnia ma przepustowość Qśrd=877 m3/d. 

 
4. Pawłów (Uchwała Nr XXIII/231/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 grudnia 2020r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pawłów). Aglomeracja  

o równoważnej liczbie mieszkańców 9 259, obejmująca miejscowości: Ambrożów, 

Brzezie, Bukówka, Chybice, Dąbrowa, Godów, Jadowniki, Kałków, Nowy Jawór, 

Pawłów, Rzepin Kolonia, Rzepin Pierwszy, Rzepin Drugi, Szerzawy, Świętomarz, 

Tarczek, Wawrzeńczyce, Warszówek w gminie Pawłów, z trzema oczyszczalniami 

ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach Pawłów, Godów i Tarczek. 
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Oczyszczalnia Pawłów – zlokalizowana na działkach ewid. nr 20/1, 19/1 obręb 

Pawłów, obsługuje miejscowości: Ambrożów, Warszówek, Nowy Jawór, Pawłów, 

Jadowniki, Rzepin Kolonia, Chybice, Bukówka. Oczyszczalnia ma przepustowość 

Qśrd=425 m3/d. 

Oczyszczalnia Godów - zlokalizowana na działce ewid. nr 579 obręb 8, obsługuje 

miejscowości: Godów, Kałków, Dąbrowa, Rzepin I, Rzepin II. Oczyszczalnia ma 

przepustowość Qśrd=400 m3/d. Technologia oczyszczania ścieków polega na 

ultrafiltracji membranowej 

Oczyszczalnia w Tarczku - zlokalizowana na działce ewid. nr 301/2 obręb Świętomarz, 

obsługuje miejscowości: Tarczek, Szerzawy, Świętomarz, Brzezie, Wawrzeńczyce. 

Oczyszczalnia ma przepustowość Qśrd=300 m3/d. 

 
Sieć kanalizacyjna uzupełniana jest na terenach gmin przez indywidualne szamba (2 999 szt.) 

lub oczyszczalnie przydomowe (175 szt.). Oczyszczalnie przydomowe są popularne na 

terenach gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej lub na terenach gdzie budowa sieci nie jest 

opłacalna ekonomicznie.  

3.3. Stan sieci gazowej 

Długość sieci gazowej w powiecie wynosi 597 121 m, w tym sieci przesyłowej  

52 071 m. Z sieci korzysta 51 320 mieszkańców powiatu.  

Gaz na teren powiatu starachowickiego doprowadzany jest z sieci ogólnokrajowej, 

z gazociągu wysokoprężnego relacji Lubienia-Parszów-Końskie. Do każdej gminy w powiecie 

doprowadzony jest gaz ziemny. 

Dane dotyczące sieci gazowej na terenie powiatu starachowickiego w roku 2020 

Gmina 
Długość 

czynnej sieci 
ogółem [m] 

Długość 
czynnej sieci 
przesyłowej 

[m] 

Długość czynnej 
sieci 

rozdzielczej [m] 

Czynne 
przyłącza do 
budynków 

ogółem [szt.] 

Ludność 
korzystająca  

z sieci gazowej 
[osoba]* 

Miasto 
Starachowice 

136 181 761 135 420 4 534 37 611 

Miasto i Gmina 
Wąchock 

78 869 24 024 54 845 1 344 2 682 

Gmina Brody 119 636 26 286 93 350 2 245 5 299 

Gmina Mirzec 69 595 1 000 68 595 1 241 2 024 

Gmina Pawłów 192 840 0 192 840 2 560 3 704 

Ogółem powiat 597 121 52 071 545 050 11 924 51 320 

Źródło – dane GUS 
*dane za rok 2019 

3.4. Stan sieci ciepłowniczej  

W powiecie starachowickim w 2019 roku funkcjonowały 44 kotłownie, całkowita długość 

sieci cieplnej wynosiła 37,3 km oraz 27,0 km przyłączeń do budynków (GUS, 2019). Sprzedaż 
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energii cieplnej w roku 2019 wyniosła ogółem 332 777 GJ, w tym 265 366 GJ dla budynków 

mieszkalnych, pozostałe 67 411 GJ dla urzędów i instytucji. 

Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonują dwie sieci ciepłownicze należące do: 

1. Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie miasta Starachowice,  

do którego należy większość sieci, 

2. Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ciepłownia w Starachowicach,  

ul. Bugaj 45. 

 

3.5. Stan infrastruktury komunikacyjnej 

Teren powiatu łączy gęsta sieć komunikacyjna. Oprócz gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich dróg, przez teren powiatu przebiegają dwie drogi krajowe. Czyni to z niego 

obszar tranzytowy. Oś komunikacyjną całego terenu powiatu stanowi dolina rzeki 

Kamiennej, wzdłuż której biegnie linia kolejowa – Skarżysko Kamienna – Starachowice – 

Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz oraz droga krajowa nr 42 – Skarżysko Kamienna – 

Starachowice – Rudnik. Ponadto teren powiatu przecina droga krajowa nr 9 Radom – 

Ostrowiec Świętokrzyski – Barwinek oraz drogi wojewódzkie: 744 z Radomia do Starachowic, 

756 Starachowice – Stopnica oraz nr 752 Pawłów – Bodzentyn – Górno.  
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4. Cele i zadania zapisane w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” 

Cele „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020  
z perspektywą do 2022” realizowane będą poprzez zadania odnoszące się do poszczególnych 
komponentów środowiska:  
 
 Obszar interwencji: Ochrona powietrza i klimatu 

 Cel średniookresowy do 2022: Spełnienie norm jakości powietrza 
atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń  
do powietrza 

 Kierunek interwencji: 

 Ograniczenie emisji niskiej  

 Wzrost wykorzystania energii odnawialnej  

 Poprawa warunków drogowych zmniejszenie emisji komunikacyjnej  

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększanie świadomości 
mieszkańców 
 Zadania do 2020 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

 Modernizacja obiektów budowlanych polegających na termomodernizacji oraz 
wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania 
energii w budynkach jednostek powiatu starachowickiego 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom: chodniki, ścieżki 
rowerowe, parkingi 

 Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i  dorosłych  w zakresie ochrony 
powietrza atmosferycznego i klimatu 

 Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń 
 
 Obszar interwencji: Odnawialne źródła energii 

 Cel średniookresowy do 2022: Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych 
źródeł 

 Kierunek interwencji: 

 Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz ograniczenie 
zużycia energii  
 Zadania do 2020 

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jednostkach podległych 
starostwu 

 Promowanie odnawialnych źródeł energii 
 
 Obszar interwencji: Ochrona przed hałasem 

 Cel średniookresowy do 2022: Podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców 
powiatu 

 Kierunek interwencji: 
Zwiększenie komfortu jazdy i usprawnienie ruchu  

 Ograniczenie hałasu komunikacyjnego  

 Ograniczenie poziomu hałasu wewnątrz obiektów   
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 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 
 Zadania do 2020 

 Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej oraz 
organizacji ruchu w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego 

 Wprowadzanie pasów zieleni przy drogach, zieleni niskiej i wysokiej do wnętrz 
osiedlowych, instalowanie ekranów akustycznych przy trasach o największym 
natężeniu ruchu 

 Działania modernizacyjne, m.in. stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków, 
stosowanie stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności 
akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny 
hałas i nowobudowanych obiektach 

 Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania nadmiernej emisji hałasu  w powiecie 

 Dostosowanie przedsiębiorstw do obowiązujących standardów emisji hałasu  
do środowiska 

 Kontrola przestrzegania przez zakłady przemysłowe poziomów hałasu określonych  
w decyzjach administracyjnych 

 Dalszy, systematyczny monitoring poziomu hałasu w tym zwiększenie liczby punktów 
oraz doskonalenie metod pomiarów 

 Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów 
chronionych przed hałasem 

 
 Obszar interwencji: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 Cel średniookresowy do 2022: Minimalizacja oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego 

 Kierunek interwencji: 

 Kontrola źródeł PEM, ochrona zdrowia mieszkańców 
 Zadania do 2020 

 Gromadzenie i analiza danych nt. instalacji emitujących pola elektromagnetyczne 
wymagających zgłoszeń 

 Prowadzenie cyklicznych kontrolnych badań poziomów promieniowania na obszarach 
o zwiększonym stopniu ryzyka 

 Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia dotyczące 
pól elektromagnetycznych (w trakcie zmian planów) 

 Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 
oraz w razie potrzeby wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania w zakresie 
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
 Obszar interwencji: Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią  

i skutkami suszy 
 Cel średniookresowy do 2022: Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami 

powodzi i suszy 
 Kierunek interwencji: 

 Ochrona mienia i mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym  

 Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 
 Zadania do 2020 
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 Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz granic 
obszarów zalewowych, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na 
których obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne 

 Przygotowanie planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

 Poprawa stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej 

 Budowa i modernizacja infrastruktury pozwalającej na zwiększenie retencji wody  
w sposób techniczny i nietechniczny 

 Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami hydrologicznymi oraz 
meteorologicznymi 

 
 Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

 Cel średniookresowy do 2022: Ochrona zasobów i poprawa stanu wód 
podziemnych oraz powierzchniowych 

 Kierunek interwencji: 

 Zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych 

 Wyeliminowanie skażenie wód powierzchniowych i podziemnych ściekami 
komunalnymi 

 Poprawa zaopatrzenie mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia 
 Zadania do 2020 

 Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz 
wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne korzystanie  
z wody przez indywidualnych użytkowników 

 Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z Programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego 

 Wparcie finansowe dla gospodarstw realizujących przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz 
systemów kanalizacyjnych zgodnie z planem przyjętym w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), w tym szczególnie na obszarach 
wiejskich 

 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 

 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

 Edukacja mieszkańców gmin w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego (propagowanie postaw i zachowań 
motywujących ludność do oszczędzania wody) 

 Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem 

 Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw. Dobrych praktyk 
rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne 

 
 Obszar interwencji: Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

 Cel średniookresowy do 2022: Ochrona zasobów złóż przez oszczędne  
i zrównoważone gospodarowanie 

 Kierunek interwencji: 
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 Prowadzenie kontroli podmiotów, które uzyskały koncesję na wydobywanie kopalin 
ze złóż o powierzchni do 2 ha i wielkości wydobycia nieprzekraczającej 20 000 m³ na 
rok, prowadzących działalność metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 
strzałowych 
 Zadania do 2020 

 Kontrola realizacji koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż  

 Wprowadzenie zapisów planów zagospodarowania przestrzennego gmin  
o niezagospodarowywaniu terenów nieeksploatowanych złóż 

 
 Obszar interwencji: Ochrona gleb 

 Cel średniookresowy do 2022: Ochrona gleb 
 Kierunek interwencji: 

 Poprawa jakości gleb na terenie powiatu 
 Zadania do 2020 

 Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
sporządzenia wykazu zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

 Realizacja programu rolnośrodowiskowego 

 Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych, przywracająca im funkcje 
przyrodnicze, rekreacyjne lub rolne 

 Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych 

 Ochrona przed erozją wietrzną m.in. poprzez prowadzenie odpowiednich zabiegów 
agrotechnicznych i wprowadzenie zalesień na glebach o najniższych klasach bonitacji 

 Ograniczenie redukcji wartościowych powierzchni gruntów rolnych przez 
odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego 

 Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Starachowicach 

 Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez działania edukacyjno – 
szkoleniowe, a także promocyjne powiatu Starachowickiego jak i samych Gmin 

 
 Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami 

 Cel średniookresowy do 2022: Racjonalna gospodarka odpadami 
 Kierunek interwencji: 

 Redukcja masy odpadów i ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska  

 Kontrola jakości gospodarki odpadami  

 Poprawa czystości środowiska  

 Zwiększenie masy odpadów poddawanych przetwarzaniu 
 Zadania do 2020 

 Prowadzenie działalności informacyjno edukacyjnej dotyczącej konieczności 
właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpiecznymi. 
Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkującym zmniejszeniem 
ilości wytworzonych odpadów 

 Zorganizowanie systemu zbierania, sortowania i odzysku odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

 Zwiększenie udziału odzysku odpadów, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska 
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 Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu 

 Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest w Bazie Azbestowej 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 Minimalizacja oddziaływania na środowisko osadów ściekowych poprzez prawidłowe 
ich zagospodarowanie 

 
 Obszar interwencji: Ochrona przyrody i krajobrazu 

 Cel średniookresowy do 2022: Zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych 
 Kierunek interwencji: 

 Ochrona zasobów przyrodniczych powiatu 
 Zadania do 2020 

 Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w  zakresie ochrony i zachowania walorów 
krajobrazu i przyrody oraz promocja tych walorów 

 Wykonywanie zabiegów ochrony czynnej wybranych gatunków fauny, flory, 
zbiorowisk roślinnych; idea włączenia szkół, jako społecznych opiekunów nad 
pomnikami przyrody 

 Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego zadrzewień przydrożnych 
wzdłuż odcinków dróg, nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

 Promocja działań proekologicznych dla rolników 

 Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych w planach zagospodarowania 
przestrzennego 

 Utrzymanie walorów i funkcji obszarów oraz obiektów objętych ochroną prawną 

 Budowa, modernizacja oraz pielęgnacja parków i skwerów 

 Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach przyrodniczo 
cennych, w tym: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

 
 Obszar interwencji: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

 Cel średniookresowy do 2022: Zwiększenie lesistości 
 Kierunek interwencji: 

 Zrównoważony rozwój lasów 
 Zadania do 2020 

 Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację  
i sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych oraz zwiększenie 
lesistości poprzez zalesienia 

 Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z planami 
urządzania lasów państwowych 

 Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie  
z uproszczonymi planami urządzania lasów prywatnych 

 Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i w lasach 
prywatnych 

 Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych 

 Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” nadleśnictw 
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 Obszar interwencji: Substancje chemiczne w środowisku i poważne awarie 

 Cel średniookresowy do 2022: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
oraz minimalizacja ich skutków 

 Kierunek interwencji: 

 Zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców i bezpieczeństwa ekologiczno-
przyrodniczego powiatu 
 Zadania do 2020 

 Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, 
badan przyczyn, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych awarii) 

 Ewidencjonowanie ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych 

 Aktualizacja wykazu tras drogowych i kolejowych po których przewożone są towary 
niebezpieczne 

 Ograniczenie budownictwa obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego 
zamieszkania wzdłuż szlaków, którymi prowadzony jest transport materiałów 
niebezpiecznych poprzez odpowiednie zapisy w mpzp 

 Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt 
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5. Realizacja zadań zawartych w "Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 
z perspektywą do 2022" w latach  2019 i 2020 

Realizacja zadań zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” 
w latach 2019 i 2020 przedstawiona została w układzie zagadnień przyjętych w powyższym dokumencie.  

5.1. Ochrona powietrza i klimatu 

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza i klimatu - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Starostwo/Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Ochrona powietrza i klimatu 

Starostwo 
Powiatowe 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej 

Zakończony I etap – Budynek byłej kawiarni Styków 
184 000,00 zł – Środki Powiatu 

57 839,84 zł – Środki własne 
115 000,00 zł - PFRON 

Zadanie zrealizowane w ok. 70-80% 

9 947 454,97 zł, w tym: 
6 605 519,00 zł – Dofinansowanie 

NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW 
w Kielcach 
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Miasto 
Starachowice 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej 

W ramach III etapu Termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej w Starachowicach wykonano roboty budowlane dla 
realizacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9. 
Wykonano:  
- docieplenie budynku – stropu nad piwnicą i poddaszem,  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
- odbudowa tarasu zewnętrznego,  
- malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku,  
- wymiana instalacji c.o.,   
- wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,  
- wymiana kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,  
- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej,  
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,  
- instalacja pompy ciepła,  
- wykonanie kanalizacji deszczowej zewnętrznej 

1 591 546,56 zł 
Zadanie 

dofinansowane 
w ramach RPO 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
na lata 2014-

2020 

- 

Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

towarzyszącej drogom: 
chodniki, ścieżki 

rowerowe, parkingi 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach –  
ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – zapłata za dokumentację 
projektową poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej 
i wydzielenia dodatkowego pasa ruchu 

110 700,00 zł - 

Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-Kilińskiego – 
zrealizowano linię kablową dł. 30 m, zamontowano 2 kpl. opraw 
oświetleniowych typu LED 

23 727,37 zł - 

Wykonanie ul. Spadowej – wybudowano drogę z kostki betonowej 
o dł. 495 m 

398 846,55 zł - 

Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej 
– opracowanie dokumentacji, wykupy terenu i rozpoczęcie robót w 
terenie 

451 610,39 zł 
Dofinansowano 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

- 

Wykonanie ul. Słowackiego – odbiór dokumentacji, rozpoczęto 
wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 

268 504,56 zł - 

Wykonanie ul. Granicznej – przebudowa ulicy o dł. 263 m z 
kanałem burzowym, miejscami postojowymi i ciągami pieszymi z 

957 305,62 zł 
Dofinansowano 

- 
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wyniesionymi przejściami dla pieszych i wyniesioną tarczą 
skrzyżowania z ulicami osiedlowymi 

z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

Wykonanie ul. Kilińskiego – odebrano dokumentację projektowo-
kosztorysową 

104 000,00 zł - 

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. 
Kościelną do ul. Górnej – wykonano jezdnię o dł. 274 m, chodnik, 
zjazdy, przebudowę teletechniki, kanalizację deszczową – o dł.332 
m, oświetlenie uliczne 

116 051,32 zł - 

Wykonanie ul. Zacisze – opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej 

27 982,50 zł - 

Wykonanie projektu ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem – 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

36 900,00 zł - 

Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 
1+038,75 – odebrano dokumentację projektową, rozpoczęto 
roboty 

169 002,00 zł 
Dofinansowano 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

- 

Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i 
Składowa – opracowanie dokumentacji 

18 787,00 zł 
 

- 

Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece 
Kamiennej – dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu 
mostu, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorys inwestorski 
obejmujący remont części ul. Lempe, wykonano część robót 

818 431,92 zł 
Dofinansowano 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

- 

Remont dróg gminnych dofinansowanych w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych: 

 remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km 0+366 do 
km 1+629 – remont nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku 
1185 m, pomiędzy ul. Smugową i 6 Września z wyłączeniem 
skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, wykonano remont chodnika na 
odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. 6 Września. 

 remont drogi gminnej nr 304 185T ul. Stroma od km 0+000 do 
km 0+255 – remont ul. Stromej na odcinku o długości 255 m – 
od ul. Dolnej do skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Stalową 

4 972 044,29 zł 
Dofinansowano 

w ramach 
podziału 

środków na 
usuwanie klęsk 

żywiołowych 
 

- 
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polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych drogi, 
remoncie chodnika oraz zjazdów indywidualnych. 

 remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do 
km 0+790 – remont ul. Podlesie na odcinku długości 790 m – 
od ul. Łącznej do Smugowej – wymiana nawierzchni. 

 remont drogi gminnej 304 121T ul. Na Szlakowisku od km 
0+000 do km 0+525 – remont na odcinku pomiędzy ul. 
Marszałka Piłsudskiego a Al. Armii Krajowej wraz z przebudową 
chodników na długości 525 m, polegający na wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem warstw 
konstrukcyjnych, remoncie chodników oraz wykonaniu dwóch 
wyniesionych przejść dla pieszych 

Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 
0+267 – zrealizowano remont na odcinku o dł. 267 m, pomiędzy ul. 
Stromą a ul. Pochyłą polegający na wymianie warstw 
konstrukcyjnych drogi, remoncie chodnika oraz zjazdów 
indywidualnych 

396 919,06 zł 
Dofinansowano 

w ramach 
podziału 

środków na 
usuwanie klęsk 

żywiołowych 

- 

Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej – 
budowa drogi o dł. 707 m z ciągiem pieszym, ścieżką rowerową 
oraz kanalizacją deszczową 

- 

9 107 528,06 zł 
Dofinansowano  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

Wykonanie ul. Słowackiego – ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, 
okrawężnikowany o dł. 134 m, odwodnienie powierzchniowe 

- 13 981,35 zł 

Wykonanie ul. Zacisze i Zwierzynieckiej – opracowano dodatkowy 
projekt na wykonanie kanalizacji deszczowej, odebrano 
dokumentację projektowo-kosztorysową 

- 4 221,08 zł 

Przebudowa ul. Krańcowej w km 0+000 do km 1+038,75 – 
przebudowano drogę o dł. 1039 m z wykonaniem nowych miejsc 
parkingowych, chodników i ścieżki rowerowej – ok. 900 m, 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogi 

 

5 903 750,18 zł 
Dofinansowano  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 
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Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego – rozpoczęto roboty 
obejmujące przebudowę drogi (ok. 100 m), wykonano oświetlenie 
uliczne, rozbudowano kanalizację deszczową (zakończenie w 2021) 

- 200 000,00 zł 

Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i 
Składowa – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 

- 18 787,00 zł 

Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece 
Kamiennej – zakończono: remont mostu drewnianego, remont ul. 
Lempe na odcinku ok. 620 m (wykonanie jezdni o nawierzchni 
asfaltowej o szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem), remont ul. 
Lempe na odcinku ok. 450 m (wykonanie nowej nawierzchni jezdni 
wraz z konstrukcją podbudowy, wykonanie poboczy, wykonanie 
remontu drewnianej kładki w ciągu drogi, wykonanie 3 progów 
zwalniających) 

- 

1 616 092,44 zł 
Dofinansowano z 

Funduszu Dróg 
Samorządowych 

Remont odcinka ul. Jeleniej – zrealizowano remont odcinka na 
długości 230 m o nawierzchni z kostki brukowej 

- 181 747,26 zł 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i 

dorosłych w zakresie 
ochrony powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu 

Na terenie miasta zainstalowano 5 czujników jakości powietrza, 
które monitorują stan jakości powietrza, a dane z nich są na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej. 
Organizowano imprezy o tematyce ekologicznej, zamieszczano 
artykuły i informacje na stronie internetowej UM oraz w lokalnej 
prasie 

9 856,00 zł 

Miasto i Gmina 
Wąchock 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej 

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w 
Wąchocku wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 

1 223 000,00 zł  
(w tym 

dofinansowanie 
ze środków UE – 

623 000,00 zł) 

- 

Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

towarzyszącej drogom: 
chodniki, ścieżki 

rowerowe, parkingi 

„Nasza gmina przyciągająca światłem” - modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Gminie Wąchock 

2 800 000,00 zł  
(w tym 

dofinansowanie 
ze środków UE – 
2 260 000,00 zł) 

- 
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Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ul.  Torowej w Wąchocku - 
98 050,00 zł 

Budżet gminy 

 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i 

dorosłych w zakresie 
ochrony powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu 

Montaż stacji do pomiaru jakości powietrza na budynku MGOK w 
Wąchocku – celem informowania mieszkańców o jakości powietrza 
– wyniki na stronie internetowej gminy 

8 600,00 zł 
Budżet gminy 

- 

Informacje na stronie internetowej gminy - - 

Gmina Brody 

Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

towarzyszącej drogom: 
chodniki, ścieżki 

rowerowe, parkingi 

Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w msc. Ruda - 
180 990,24 zł 
Wkład własny 

gminy 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i 

dorosłych w zakresie 
ochrony powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu 

Przeprowadzenie 26 edycji międzynarodowej kampanii „Sprzątania 
Świata” w dniach 20-22 września 2019r. 

132,41 zł 
Środki własne 

- 

Realizacja kampanii edukacyjnej „REPETA”, w ramach której 
pozyskano 16 pojemników typu „Puszka” na selektywną zbiórkę 
odpadów, które przekazano do szkół, aby zwiększyć świadomość 
ekologiczną wśród dzieci 

- - 

Organizacja w Świetlicy w Stykowie spotkania z mieszkańcami 
gminy,  na którym prawnik WFOŚiGW w Kielcach instruował o 
korzyściach i możliwości skorzystania z Programu „Czyste 
Powietrze” 

- - 

Propagowanie 27 edycji międzynarodowej kampanii „Sprzątanie 
Świata - Polska” w dniach 18-20 września 2020r. 

- 
159,44 zł 

Środki własne 

Gmina Mirzec 
 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej obszaru 
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii: 
- Szkoła Podstawowa w Małyszynie 
- Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 
- Szkoła Podstawowa w Trębowcu 
- Szkoła Podstawowa w Osinach 
- Szkoła Podstawowa w Mircu 

3 474 150,00 zł – Środki własne  
z budżetu gminy 

3 248 991,00 zł - RPO 
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- Szkoła Podstawowa w Jagodnem 
- Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym 
- Budynek Urzędu Gminy w Mircu 

Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

towarzyszącej drogom: 
chodniki, ścieżki 

rowerowe, parkingi 

Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w Osinach – 831 m² - 
169 231,81 zł – 
Środki własne  

z budżetu gminy 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i 

dorosłych w zakresie 
ochrony powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu 

W ramach realizowanych projektów montażu OZE. 
Monitoring jakości powietrza – zadanie ciągłe 

885,60 zł – Środki własne z budżetu 
gminy 

Gmina Pawłów 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i 

dorosłych w zakresie 
ochrony powietrza 
atmosferycznego i 

klimatu 

Udział w konkursie "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich" 
SP Łomno. Prelekcje, filmy o odnawialnych źródłach energii SP 
Dąbrowa, Konkurs plastyczny "Rok bez smogu w Górach 
Świętokrzyskich" 

Zorganizowanie apelu i Quizu na Dzień Ziemi. Udział w akcji 
"Sprzątanie Świata" . Zbiórka zużytych baterii, zbiórka zużytych 
nakrętek  SP Łomno. Nauka segregacji odpadów w SP Dąbrowa. 
"Wrzuć korek" SP Jadowniki. "Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci" SP Jadowniki 

Gminne konkursy ekologiczne dla klas I-III  oraz dla klas IV-V, 
których organizatorem jest PSP w Łomnie. Współpraca ze 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Współpraca z Zespołem 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 
Kielcach - wycieczki i warsztaty edukacyjne. Prelekcja pt. "Las i jego 
mieszkańcy" SP Jadowniki. Lekcja biologii w Roztoczańskim Parku 
Narodowym" SP Jadowniki. Rajd Edukacyjny "Puszcza Jodłowa". 

- 
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5.2. Odnawialne źródła energii  

Zadania inwestycyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Odnawialne źródła energii 

Miasto 
Starachowice Promowanie odnawialnych 

źródeł energii 

Zadanie realizowane przy projekcie „Budowa mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Starachowice” 

- - 

Gmina Mirzec 
W ramach realizowanych projektów montażu OZE. Udzielania informacji nt. 
programu „Mój prąd” i „Czyste powietrze”. Zadanie ciągłe. 

- - 

 

5.3. Ochrona przed hałasem  

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przed hałasem - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Ochrona przed hałasem 

Miasto 
Starachowice 

Realizacja zadań 
przewidzianych 

dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 

organizacji ruchu 
w celu obniżenia 

emisji hałasu 
komunikacyjnego 

Zadanie realizowane. Inwestycje wymienione w dziale: Ochrona powietrza  
i klimatu, w zadaniu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
towarzyszącej drogom: chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi 

- - 
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Miasto i 
Gmina 

Wąchock 

Realizacja zadań 
przewidzianych 

dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 

organizacji ruchu 
w celu obniżenia 

emisji hałasu 
komunikacyjnego 

Remont drogi gminnej 0580T w miejscowości Wielka Wieś na odcinku 
184,00 m 

164 000,0 zł  
Budżet gminy 

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 483/2 w Marcinkowie 
na odcinku 106,00 m 

97 163,0 zł  
Budżet gminy 

Gmina Brody 

Realizacja zadań 
przewidzianych 

dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 

organizacji ruchu 
w celu obniżenia 

emisji hałasu 
komunikacyjnego 

Przebudowa drogi gminnej nr 313011T Kuczów-Dziurów 

399 321,46 zł - 
Wkład własny 

gminy 
598 981,00 zł - 

Dofinansowanie  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

- 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krótka w Stawie Kunowskim 
46 127,57 –  

Środki własne 
gminy 

- 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krańcowa w miejscowości Staw 
Kunowski 

101 261,13 zł 
Środki własne 

gminy 
- 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie 

105 399,93 zł – 
Środki własne 

gminy 
105 000,00 zł - 

Dofinansowanie  
z budżetu 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

w ramach 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

- 
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Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów-Dziurów 

44 000,99 zł – 
Wkład własny 

175 999,00 zł – 
Dofinansowanie  

w ramach 
Funduszu Dróg 

Samorządowych 

- 

Remont drogi gminnej nr 313029 T Krynki Poprzeczne – Etap II 

 110 960,06 zł – 
Wkład własny 

443 837,00 zł – 
Dofinansowanie  

z FDS 

- 

Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do 
wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem 

- 

452 595,72 zł – 
Wkład własny 

gminy 
1 056 049,00 zł – 
Dofinansowanie  

z FDS 

Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa I etap - 

 
92 659,63 zł – 
Wkład własny 

gminy 
216 203,00 zł – 
Dofinansowanie  

z FDS 

Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle-Krynki z chodnikiem  
i oświetleniem – I etap 

203 970,57 zł – Środki własne 
815 869,00 zł – Dofinansowanie z FDS 

Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia-Podlesie Komorniki wraz  
z oświetleniem – I etap 

132 786,59 zł – Środki własne 
531 144,00 zł – Dofinansowanie  

z Budżetu Państwa 

Budowa drogi wewnętrznej w msc. Młynek 364 589,63 zł – Środki własne 
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Remont drogi powiatowej Nr 0615 T przez wieś Adamów 

303 116,63 zł – Środki własne gminy 
454 652,00 zł – Dofinansowanie z FDS 
151 353,59 zł – Udział Powiatu 
Starachowickiego 

Remont drogi powiatowej Nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do 
km 2+500 

- 

296 269,61 zł – 
Udział Gminy 

1 185 076,00 zł – 
Dofinansowanie 

FDS 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków 
– Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+ 875 do km 4+645 (Adamów,  
ul. Starachowicka) 

- 

203 394,24 zł – 
Wkład własny 

gminy 
813 572,00 zł – 
Dofinansowanie  

z FDS 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków 
– Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów,  
ul. Szkolna) 

- 

363 774,27 zł – 
Wkład własny 

gminy 
1 455 096,00 zł – 
Dofinansowanie  

z FDS 

Remont drogi powiatowej nr 0619T Lubienia-Lubienia Komorniki –  
ul. Zachodnia w Lubieni 

- 

57 861,15 zł – 
Udział gminy 
57 861,15 zł -  

Udział Powiatu 
Starachowickiego 

 

Wprowadzanie 
pasów zieleni przy 

drogach, zieleni 
niskiej i wysokiej 

do wnętrz 
osiedlowych, 
instalowanie 

Rok 2019 – Nasadzenie 30 szt. drzew klon pospolity w msc. Ruda,  
ul. Panoramiczna 
Rok 2020 – Nasadzenie 20 szt. drzew klon pospolity w msc. Ruda,  
ul. Panoramiczna 

- - 
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ekranów 
akustycznych przy 

trasach o 
największym 

natężeniu ruchu 

Gmina 
Mirzec 

Realizacja zadań 
przewidzianych 

dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 

organizacji ruchu 
w celu obniżenia 

emisji hałasu 
komunikacyjnego 

Remont dróg gminnych 

511 553,74 zł – 
Środki własne  

z budżetu gminy 
401 635,26 zł – 

MSWiA 
967 273,00 zł - FDS 

93 631,31 zł – 
Środki własne  

z budżetu gminy 
346 522,00 zł - FDS 

Wyznaczenie w 
miejscowych 

planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszarów 

chronionych przed 
hałasem 

Zadanie ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Mirzec 

- - 

Gmina 
Pawłów 

Realizacja zadań 
przewidzianych 

dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 

organizacji ruchu 
w celu obniżenia 

emisji hałasu 
komunikacyjnego 

Przebudowa drogi w m. Rzepin Pierwszy o długości 550 m. Utwardzenie 
poboczy o długości 1,1 km 

1 540 195,50 zł - 

Przebudowa drogi w m. Radkowice o długości 622 m. Utwardzenie poboczy 
o długości 1,24 km 

1 019 254,49 zł - 

Przebudowa drogi  w m. Tarczek o długości 990 m. Utwardzenie poboczy o 
długości 1,98 km 

372 799,00 zł - 

Przebudowa drogi w m. Krajków o długości 725 m. Utwardzenie poboczy o 
długości 1,45 km  

283 262,00 zł - 

Przebudowa drogi w m. Łomno o długości 170 m. Utwardzenie poboczy o 
długości 0,34 km 

399 066,64 zł - 
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Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice-  0,690 km - 1 041 152,01 zł 

Remont drogi gminnej 3620209T Dąbrowa przez wieś – 0,868 km  - 1 103 612,33 zł, 

Remont drogi gminnej nr 362019 T w miejscowości Nowa Bukówka – 0,900 
km 

- 380 688,39 zł, 

Przebudowa drogi gminnej nr 362012T w miejscowości Radkowice – 0,386 
mb 

- 827 306,48 zł 

Remont drogi gminnej nr 362024T Nowy Bostów - Wawrzeńczyce – 2,350 
km  

- 1 732 503,32 zł 

Remont drogi gminnej w miejscowości Świętomarz – 0,633 km - 913 105,39 zł 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świętomarz – 0,167 km   - 334 841,15 zł 

 

 
Zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej wykonane  
w latach 2019-2020 na terenie powiatu starachowickiego:  

Nazwa zadania 
Lata 

realizacji 
Poniesione koszty i źródła środków 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0582 T Wąchock-Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w 
pasie drogowym, odcinek o długości 525 mb 

2020 
561 438,96 zł, w tym: 
Środki Gminy Wąchock: 336 863,38 zł 
Środki Powiatu: 224 575,58 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567 T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. Woj. 
Świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości 
Małyszyn Górny – etap odcinek o długości 115 mb 

2020 
60 381,35 zł, w tym: 
Środki Gminy Mirzec: 30 190,67 zł 
Środki Powiatu: 693 061,48 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka o odcinek o długości 3 367 
mb 

2017-
2019 

3 462 264,54 zł, w tym: 
PROW 2014-2020: 2 203 038,00 zł 
Środki Gminy Mirzec: 629 439,69 zł 
Środki Powiatu: 629 786,85 zł 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne – Gadka odcinek o długości 2 167 mb 
2018-
2019 

4 390 022,29 zł, w tym: 
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej:  
1 687 585,00 zł 
Środki Gminy Mirzec: 915 011,63 zł 
Środki Powiatu: 1 787 425,66 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka odcinek o długości 820 
mb 

2019 

1 109 092,60 zł, w tym: 
Fundusz Dróg Samorządowych: 553 943,00 zł 
Środki Gminy Mirzec: 277 574,80 zł 
Środki Powiatu: 277 574,80 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0629 T Pawłów – Bukówka –Zapniów od km 2+068 do km 
2+668, odcinek o długości 600 mb 

2019 

342 348,99 zł, w tym: 
Środki na usuwanie klęsk żywiołowych: 
266 683,72 zł 
Środki Gminy Pawłów: 37 832,63 zł 
Środki Powiatu: 37 832,64 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy od km 0+000 do km 0+990, odcinek 
o długości 990 mb  

2019 

1 091 984,18 zł, w tym: 
Środki na usuwanie klęsk żywiołowych: 
868 067,00 zł 
Środki Gminy Pawłów: 111 958,59 zł 
Środki Powiatu: 111 958,59 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno – Radkowice –Rzepin Kolonia od km 1+000 do 
km 2+220 odcinek o długości 1220 mb 

2019 

952 501,38 zł, w tym: 
Środki na usuwanie klęsk żywiołowych: 
759 619,00 zł 
Środki Gminy Pawłów: 96 441,19 zł 
Środki Powiatu: 96 441,19 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0601 T Łomno – Zarzecze od km 0+000 do km 1+330, odcinek o 
długości 1330 mb 

2019 

1 550 736,94 zł, w tym: 
Środki na usuwanie klęsk żywiołowych: 
1 234 764,00 zł 
Środki Gminy Pawłów: 157 986,47 zł 
Środki Powiatu: 157 986,47 zł 
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Remont drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno od km 
2+670 do km 3+661, odcinek o długości 991 mb 

2019 

897 544,69 zł, w tym: 
Środki na usuwanie klęsk żywiołowych: 
714 513,00 zł 
Środki Gminy Pawłów: 91 515,84 zł 
Środki Powiatu: 91 515,85 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0619 T Lubienia – Lubienia „Komorniki” – ul. Zachodnia w Lubieni 2019 
115 722,30 zł, w tym: 
Środki Gminy Brody: 57 861,15 zł 
Środki Powiatu: 57 861,15 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów, odcinek o długości 670 mb 
2019-
2020 

909 304,22 zł, w tym: 
Fundusz Dróg Samorządowych: 454 652,00 zł 
Środki Gminy Brody: 303 116,63 zł 
Środki Powiatu: 151 535,59 zł 

Remont drogi powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500, odcinek o 
długości 1125 mb 

2019-
2020 

1 481 345,61 zł, w tym: 
Fundusz Dróg Samorządowych:  
1 885 076,00 zł 
Środki Gminy Brody: 296 269,61 zł 
Środki Powiatu: 0,00 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – 
Dąbrowa – Pawłów, od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka), odcinek o 
długości 770 mb 

2019-
2020 

1 016 966,24 zł, w tym: 
Fundusz Dróg Samorządowych: 813 752,00 zł 
Środki Gminy Brody: 203 394,24 zł 
Środki Powiatu: 0,00 zł 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna –
Dąbrowa – Pawłów, od km 5+695 do km 6+755 (Adamów, ul. Szkolna), odcinek o długości 1060 
mb 

2019-
2020 

1 818 870,27 zł, w tym: 
Fundusz Dróg Samorządowych:  
1 455 096,00 zł 
Środki Gminy Brody: 363 774,27 zł 
Środki Powiatu: 0,00 zł 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier sprężystych przy drogach 
powiatowych: 0558 T (Jagodne), 0603 T (Trzeszków), 0607 T (Radkowice Kolonia), 0608 T 
(Rzepin Kolonia), 0616 T (Starachowice i Dziurów), 0617 T (Starachowice, ul. Iłżecka), 0906 T 
(Starachowice, ul. Benedyktyńska) 

2020 
134 104,97 zł, w tym: 
Środki Powiatu: 134 104,97 zł 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż radarowych wyświetlaczy 
prędkości przy drogach powiatowych nr 0581 T i 06 16 T 

2020 
43 050,00 zł, w tym: 
Środki Powiatu: 43 050,00 zł 
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Remont barier sprężystych przy drodze powiatowej nr 0557 T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w 
m. Mirzec-Ogrody 

2020 
23 217,48 zł, w tym: 
Środki Powiatu: 23 217,48 zł 

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 
147, 158 i 159 

2020 
84 383,20 zł, w tym: 
Środki Gminy Mirzec: 68 962,33 zł 
Środki Powiatu: 15 420,87 zł 

 

5.4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym - stopień wykonania w latach 2019 i 2020  
w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane 

środki  

2019 2020 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Gmina 
Mirzec 

Uwzględnienie w planach zagospodarowania 
przestrzennego zagadnienia dotyczące pól 

elektromagnetycznych (w trakcie zmian planów) 

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
określają: strefa od linii elektroenergetycznej po 7,5 m 

- - 

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł 
promieniowania niejonizującego oraz w razie potrzeby 

wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania w 
zakresie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
określają: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko o oddziaływaniu przekraczającym 
granice działki, dla których sporządzenie raportu może być 
wymagane w rozumieniu przepisów szczególnych 

- - 
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5.5. Gospodarowanie wodami  

Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarowania wodami na terenie powiatu - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych 
gminach powiatu starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane 

środki  

2019 2020 

Gospodarowanie wodami 

Miasto 
Starachowice 

Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 

Sms-owy systemem informowania  
i ostrzegania mieszkańców 

- - 

Miasto i Gmina 
Wąchock 

Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 

Sms-owy systemem informowania  
i ostrzegania mieszkańców 

- - 

Gmina Brody 

Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 
granic obszarów zalewowych, w tym obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne 

Realizowane zgodnie z przesłanymi 
mapami zagrożenia powodziowego i 
mapami ryzyka powodziowego 
otrzymanymi od RZGW  
w Warszawie 

- - 

Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 

Umieszczanie na stronie internetowej 
Urzędu Gminy bieżących informacji 
dot. Zagrożeń, jak również 
informowanie mieszkańców  
o zagrożeniach poprzez system 
powiadamiania sms 

- - 

Gmina Mirzec 
Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 
Sms-owy systemem informowania  
i ostrzegania mieszkańców 

- - 

Gmina Pawłów 
Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

hydrologicznymi oraz meteorologicznymi 
Sms-owy systemem informowania 
i ostrzegania mieszkańców 

- - 
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5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Starostwo/Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Starostwo 
Powiatowe 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

Zakończono I Etap - 
30 000,00 zł  

Środki 
Powiatu 

Miasto 
Starachowice 

Edukacja mieszkańców gmin w zakresie 
racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi na poziomie gospodarstwa 
domowego (propagowanie postaw i 
zachowań motywujących ludność do 

oszczędzania wody) 

Zadanie realizowane przy okazji organizacji imprez 
edukacyjnych gdzie zwracana jest szczególna uwaga na 
zagadnienia dotyczące ekologii, w tym również 
oszczędzania wody. 

- - 

Miasto i Gmina 
Wąchock 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej  
m. Parszów gm. Wąchock oraz w m. Majków,  
gm. Skarżysko – Kościelne - dł. 334,50 m 

- 
151 574,00 zł  
Budżet Gminy 

Edukacja mieszkańców gmin w zakresie 
racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi na poziomie gospodarstwa 
domowego (propagowanie postaw i 
zachowań motywujących ludność do 

oszczędzania wody) 

Informacje na stronie internetowej gminy o 
możliwości przystąpienia do Programu „Moja Woda” 
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach 

- - 

Gmina Brody 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
komunalnych oczyszczalni ścieków oraz 

systemów kanalizacyjnych zgodnie z 
planem przyjętym w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK), w tym szczególnie 

na obszarach wiejskich 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krynkach 

4 576 512,89 zł - Budżet Gminy  
5 268 422,63 zł - Dofinansowanie  

z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 
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Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia 

3 088 071,88 zł - Budżet Gminy 
3 921 064,49 zł - Dofinansowanie  

z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  
2014-2020 

Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci 
kanalizacyjnej w msc. Kuczów, ul. Nadrzeczna 

25 418,00 zł – Wkład własny 
gminy 

335 363,30 zł – Dofinansowanie 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Gmina Mirzec 

Wsparcie finansowe dla gospodarstw 
realizujących przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

Budowa 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w 
gminie Mirzec – II Etap. Zadanie zakończone 

927 235,00 zł, w tym: 
Środki z budżetu gminy wraz 

z wkładem własnym 
mieszkańców - 470 224,00 zł 

Środki z UE - 456 011,00 zł 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
komunalnych oczyszczalni ścieków oraz 

systemów kanalizacyjnych zgodnie z 
planem przyjętym w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK), w tym szczególnie 

na obszarach wiejskich 

Zadanie w realizacji – Budowa kanalizacji grawitacyjnej 
i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II, Budowa 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości 
Ostrożanka, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Mirzec – sięgacze - pod drogami powiatowymi  
i gminnymi 

2 874 907,65 zł - Program 
Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 

1 981 200,00 zł – Budżet Gminy 
Mirzec 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w 
zakresie propagowania tzw. Dobrych 

praktyk rolniczych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczeń obszarowych przez 

związki biogenne 

Realizacja przez ŚODR oraz ARiMR. Gmina udzielała 
pomocy przy organizacji spotkań oraz udostępniała 
lokal. Zadanie ciągłe 

- - 



Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego  
na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022” za lata 2019-2020 

__________________________________________________________________________________ 

59 
 

Gmina Pawłów 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
komunalnych oczyszczalni ścieków oraz 

systemów kanalizacyjnych zgodnie z 
planem przyjętym w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK), w tym szczególnie 

na obszarach wiejskich 

Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Pawłów (dostawa i montaż kompletu systemu 
dodatkowego odprowadzenia ścieków oczyszczonych  
z kolektora biologicznego, dostawa i montaż systemu 
automatyki i sterowania, wykonanie dodatkowego 
rusztu napowietrzającego oraz podłączenie go do 
istniejącej sieci  napowietrzającej)  

121 893,00 zł - 

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łomno 6 619 142,70 zł - 

Budowa mechaniczno – biologicznej  oczyszczalni 
ścieków w Łomnie w technologii MBR (ultrafiltracji 
membranowej) 

4 442 092,54 zł - 

Doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Godów (dostawa i montaż systemu dodatkowego 
odprowadzenia ścieków oczyszczonych z reaktora do 
istniejącego rurociągu, dostawa i montaż systemu 
automatyki i sterowania (SCADA), dostawa i montaż 
przepustnic pneumatycznych w ilości 4 szt., dostawa 
sprężarki o pojemności 100 litrów 

- 137 022,00 zł 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

Budowa sieci kanalizacyjnej w  Dąbrowie   - 34 900,83 zł 
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5.7. Ochrona gleb  

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony gleb - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Ochrona gleb 

Miasto 
Starachowice 

Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych  
w Starachowicach 

Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego – odebrano prace w zakresie 
Etapu I „Bioróżnorodność”, które obejmowały m.in.:  
- wykonanie nowych i modernizację części już istniejących alejek 
parkowych,  
- wykonanie bramy wejściowej do parku wraz z główną alejką 
doprowadzającą do kawiarni oraz ogólnodostępnych toalet publicznych.  
Trwa zagospodarowanie przez najemcę dwóch lokali tj. kawiarni i „Chaty 
Baby Jagi”.  
Zrewitalizowano ciek wodny przepływający przez teren parku, 
ukształtowano dwa oczka wodne i dwie kaskady. Wykonano nasadzenia 
roślin. Powstała ścieżka przyrodnicza z oznaczeniami na tablicach 
informacyjnych. Wykonano oświetlenie parkowe, pergole wraz z miejscami 
siedzącymi i altanki ogrodowe. Na terenie parku ustawiono około 30 
ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, na drzewach zawisły karmniki 
oraz budki lęgowe. 

- 4 723 521,54 zł 

Gmina Mirzec 

Promocja rolnictwa 
ekologicznego  

i agroturystyki poprzez działania 
edukacyjno – szkoleniowe,  

a także promocyjne powiatu 
Starachowickiego jak i samych 

Gmin 

Realizacja przez ŚODR oraz ARiMR. Gmina udzielała pomocy przy 
organizacji spotkań oraz udostępniała lokal. Zadanie ciągłe. 

- - 
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5.8. Gospodarowanie odpadami  

Zadania inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami- stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Gospodarowanie odpadami 

Miasto 
Starachowice 

Prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania 
nowoczesnych technologii skutkującym 

zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

Zadanie realizowane przy okazji organizacji imprez 
edukacyjnych, gdzie zwracana jest szczególna uwaga na 
zagadnienia dotyczące ekologii, w tym również 
właściwego gospodarowania odpadami. Publikowano 
informacje o systemie gospodarki odpadami na stronie 
internetowej UM oraz w lokalnych mediach, 
przygotowano film „Nowe zasady segregacji odpadów” 
zamieszczony na kanale TV RATUSZ. Przygotowano i 
rozprowadzono wśród mieszkańców miasta ulotki o 
segregowaniu odpadów komunalnych. 

3 760,00 zł 

Zorganizowanie systemu zbierania, 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

W ramach usługi odbioru odpadów komunalnych od 
mieszkańców miasta odbierane są również odpady 
biodegradowalne 

Koszt uwzględniony w umowie  
z przedsiębiorcą 

Zwiększenie udziału odzysku odpadów, w 
szczególności recyklingu w odniesieniu do 

szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony 

środowiska 

Gmina Starachowice osiągnęła wymagane przepisami 
prawa poziomy recyklingu wskazanych frakcji 

- 

Utworzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu 

Gmina zapewnia mieszkańcom dostęp do PSZOK od 2013 
roku  

Koszt uwzględniony w umowie  
z przedsiębiorcą 

 
Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i 

miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest w Bazie Azbestowej 

Baza azbestowa jest aktualizowana corocznie - 
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Zadanie jest realizowane. Ilość usuniętego z terenu 
gminy azbestu: 
- Rok 2019 – 128,931 Mg 
- Rok 2020 – 198,680 Mg 

28 098,75 zł 38 572,26 zł 

Miasto  
i Gmina 

Wąchock 

Prowadzenie działalności informacyjno 
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania 
nowoczesnych technologii skutkującym 

zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

Informacje umieszczone na stronie internetowej gminy - - 

Zorganizowanie systemu zbierania, 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

Zbieranie odpadów biodegradowalnych od mieszkańców 
odbywa się w ramach gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

- - 

Utworzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu 
Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK w Wąchocku - - 

Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i 
miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest w Bazie Azbestowej 

Aktualizacja danych w Bazie Azbestowej prowadzona 
jest na bieżąco 

- - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 
2032”  
Ilość usuniętego z terenu gminy azbestu: 
- Rok 2019 – 93,40 Mg 
- Rok 2020 – 87,35 Mg 

26 428,74 zł 
w tym środki  
WFOŚiGW w 

Kielcach 

29 997,77 zł  
Budżet 
gminy 
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Gmina Brody 

Prowadzenie działalności informacyjno 
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania 
nowoczesnych technologii skutkującym 

zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

Informacje o postępowaniu z odpadami są umieszczane 
na stronie internetowej UG  

- - 

Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju  
i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest w Bazie Azbestowej 

Aktualizacja danych w Bazie Azbestowej prowadzona 
jest na bieżąco 

- - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Zadanie jest realizowane. Ilość usuniętego z terenu 
gminy azbestu: 
- Rok 2019 – 165 Mg 
- Rok 2020 – 160 Mg 

39 220,20 zł - 
Środki 

NFOŚiGW  
i WFOŚiGW 

47 915,71 zł 
–  

Środki 
NFOŚiGW  

i WFOŚiGW 

Gmina Mirzec 

Prowadzenie działalności informacyjno 
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania 
nowoczesnych technologii skutkującym 

zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

Zadanie realizowane 

1 152,00 zł – 
Środki własne z 
Budżetu Gminy 

Mirzec 

- 

Zorganizowanie systemu zbierania, 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych 

ulęgających biodegradacji 

Zadanie realizowane 
 

23 097,53 zł – Środki własne  
z Budżetu Gminy Mirzec 
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Zwiększenie udziału odzysku odpadów,  
w szczególności recyklingu w odniesieniu do 

szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony 

środowiska 

Zadanie realizowane 

Środki własne z Budżetu Gminy 
Mirzec –  

w ramach umowy odbioru 
odpadów od mieszkańców 

Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju  
i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest w Bazie Azbestowej 

Coroczne aktualizowanie Bazy Azbestowej po odbiorze 
azbestu z terenu gminy w ramach realizacji gminnego 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

Środki własne z Budżetu Gminy 
Mirzec 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Zadanie jest realizowane. Ilość usuniętego z terenu 
gminy azbestu: 
- Rok 2019 – 286,902 Mg 
- Rok 2020 – 308,798 Mg 

78 172,19 zł 
Dotacja: 

WFOŚiGW  
i NFOŚiGW   

85 602,53 zł 
Dotacja: 

WFOŚiGW   
i NFOŚiGW   

Gmina 
Pawłów 

Utworzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu 
Zadanie zrealizowane - - 

Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju  
i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest w Bazie Azbestowej 
Zadanie realizowane  - - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Zadanie jest realizowane. Ilość usuniętego z terenu 
gminy azbestu: 
- Rok 2019 – 443,487 Mg 
- Rok 2020 – 495,08 Mg 

152 398,26 zł 169 954,58 zł 
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5.9. Ochrona przyrody i krajobrazu  

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu - stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Miasto 
Starachowice 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
w  zakresie ochrony i zachowania 

walorów krajobrazu i przyrody oraz 
promocja tych walorów 

Zadanie realizowane przy okazji organizacji imprez 
edukacyjnych, gdzie zwracana jest szczególna uwaga na 
zagadnienia dotyczące ekologii, w tym również dbania o 
walory przyrodnicze najbliższego otoczenia 

- - 

Budowa, modernizacja oraz pielęgnacja 
parków i skwerów 

Wykonano zagospodarowanie 5 skwerów terenów zieleni 
miejskiej: Trzech Krzyży, Majówka, obszar przy targowisku, 
obszar w otoczeniu Parku Kultury i w rejonie skałek 

1 583 784,04 zł - 

Zrównoważony rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w tym: rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych 

Zadanie realizowane. Inwestycje wymienione w dziale: 
Ochrona powietrza i klimatu, w zadaniu: Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom: chodniki, 
ścieżki rowerowe, parkingi 

- - 

Miasto  
i Gmina 

Wąchock 

Zrównoważony rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w tym: rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych 

Wykonanie nawierzchni oraz wyposażenie w meble dwóch 
wiat na działce nr 1545/1 w Parszowie 

32 130,00 zł  
Budżet gminy 

Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 
1545/1 w Parszowie 

14 499,00 zł  
Budżet gminy 

Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej 
w Parszowie 

35 340,00 zł  
Budżet gminy 

Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka 
Wieś 

37 497,00 zł 
Budżet gminy 

Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków 
27 065,00 zł  

Budżet gminy 

Remont infrastruktury rekreacyjnej przy żurawiu w Węglowie 
10 940,00 zł  

Budżet gminy 
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Gmina Brody 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
w  zakresie ochrony i zachowania 

walorów krajobrazu i przyrody oraz 
promocja tych walorów 

Konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach „Przesłanie 
klimatyczne” – SP Adamów 

14 000,00 zł – 
Nagroda z 
WFOŚiGW 

- 

Wycieczka do kopalni Soli w Bochni – nagroda z konkursu 
„Przesłanie klimatyczne” 

Wyznaczenie i ochrona korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie realizowane zgodnie z zapisami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

- - 

Utrzymanie walorów i funkcji obszarów 
oraz obiektów objętych ochroną 

prawną 
w 2020r. ustanowiono 4 nowe pomniki przyrody - - 

Budowa, modernizacja oraz pielęgnacja 
parków i skwerów 

Pielęgnacja zieleni prowadzono jest na bieżąco - - 

Zrównoważony rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w tym: rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 

zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych 

Budowa węzła turystycznego wraz z wyposażeniem w msc. 
Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – etap I 

68 705,01 zł  
Środki własne 

gminy 
- 

Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie 
walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w 
Dolinie Kamiennej – etap I, II, III, IV 

6 525 718,36 zł – Środki własne 
gminy 

1 824 874,00 zł – 
Dofinansowanie z Budżetu 

Państwa 
7 904 079,92 – Dofinansowanie 

ze środków UE 

Gmina Mirzec 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
w zakresie ochrony i zachowania 

walorów krajobrazu i przyrody oraz 
promocja tych walorów 

Realizacja przez jednostki oświatowe - - 

Wyznaczenie i ochrona korytarzy 
ekologicznych w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec 

- - 
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Gmina 
Pawłów 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
w  zakresie ochrony i zachowania 

walorów krajobrazu i przyrody oraz 
promocja tych walorów 

Zadanie realizowane, wymienione w dziale: Ochrona 
powietrza i klimatu, w zadaniu: Prowadzenie edukacji 
ekologicznej młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony 

powietrza atmosferycznego i klimatu 

- - 

 

5.10. Zagrożenie poważnymi awariami  

Zadania inwestycyjne dotyczące zagrożenia poważnymi awariami- stopień wykonania w latach 2019 i 2020 w poszczególnych gminach powiatu 
starachowickiego:  

Gmina Zadanie Stopień wykonania 
Wydatkowane środki  

2019 2020 

Zagrożenie poważnymi awariami 

Miasto  
i Gmina 

Wąchock 

Doposażenie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w nowoczesny sprzęt 

Zakup średniego samochodu strażackiego 
wraz z wyposażeniem dla OSP w mieście 
Wąchock 

823 899,00 zł  
(w tym dofinansowanie ze 
środków UE 669 163,0 zł) 

- 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP w Wielkiej Wsi 

- 

780 435,00 zł  
(w tym dofinansowanie ze 

środków MSWIA, ZU, KSGR, 
OSP – 560 435,0 zł) 

Gmina 
Brody 

Doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnej 

w nowoczesny sprzęt 

Doposażenie jednostek Straży Pożarnej w 
nowoczesny sprzęt – OSP Brody, OSP 
Krynki, OSP Lubienia, OSP Ruda, OSP 
Styków 

- 

32 948,42 zł – Środki własne 
gminy 

36 600,00 zł – Dofinansowanie 
z WFOŚiGW 

20 280,00 zł – KSRG 
Fundusz Sołecki 

14 100,00 zł – OSP 
5 700,00 zł – KRUS 

2 454,00 zł - MSWiA 
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Gmina 
Mirzec 

Doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnej 

w nowoczesny sprzęt 
Realizacja ciągła 

1 630 740,47 zł, w tym: 
162 895,47 zł – Budżet Gminy 

Środki pozyskane: 
553 500,00 zł – RPOWŚ 
200 000,00 zł – WORD 

317 980,00 zł – NFOŚiGW 
64 992,00 zł – WFOŚiGW 
197 000,00 zł – KG PSP 

45 143,00 zł – KSRG 
82 230,00 zł – MSWiA 

7 000,00 zł - FSUSR 

872 994,00 zł, w tym: 
179 525,00 zł - Budżet Gminy 

Środki pozyskane:  
580 000,00 zł - KG PSP  

48 800,00 zł – WFOŚiGW 
43 915,00 zł – KSRG 
18 100,00 zł – PUP 

2 654,00 zł - MSWiA 

Gmina 
Pawłów 

Doposażenie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w nowoczesny sprzęt 

Zakup średniego samochodu pożarniczego 
dla OSP Pawłów  

910 200,00 zł 
Środki NFOŚiGW, WFOŚiGW 
Kielce, Środki Urzędu Gminy, 

Środki własne OSP 

- 
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6. Wskaźniki realizacji zadań zawartych w „Programie Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022”  
w latach 2019-2020 

W poniższej tabeli przyjęto wartości w latach sprawozdawczych – czyli osobno dla roku 2019 
i 2020 oraz wartość bazową za rok 2015 (wykazaną w Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022). W tabeli ujęto też 
wartość porównawczą za rok 2018 (dane z ostatniego Raportu z POŚ za lata 2017-2018).  
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Stopień realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu starachowickiego: 

Dziedzina Nazwa wskaźnika 

Stan wyjściowy 
(poziom 

odniesienia 
2015r.) 

Stan na koniec 2018r. 
Stan na 

koniec 2019r. 
Stan na 

koniec 2020r. 
Źródło danych 

Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Liczba przekroczeń wartości 
dopuszczalnej poziomu 24-godzinnego 
pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 50 

49 45 49 brak danych WIOŚ/GIOŚ 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 
[ton/rok] 

109 414 152 456 147 631 145 546 GUS 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych do 
powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych [ton/rok] 

121 111 200 87 GUS 

Odnawialne źródła 
energii 

Liczba elektrowni wodnych 2 2 2 2 
Urząd Miasta i 

Gminy 

Zagrożenia hałasem 
Liczba punktów hałasu, w których 
stwierdzono przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych 

3 1 
Nie prowadzono badań na 

terenie powiatu 
starachowickiego 

WIOŚ 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Stwierdzone przekroczenia  
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych 

0 0 0 0 WIOŚ 

Gospodarowanie 
wodami 

Klasa jakości wód podziemnych III 
Nie prowadzono badań 

na terenie powiatu 
starachowickiego 

III/IV IV WIOŚ 

Gospodarka wodno-
ściekowa 

Długość sieci wodociągowej [km] 695,76 702,0 702,0 702,0 
GUS 

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 580,22 604,7 620,2 627,7 

Gospodarka odpadami Zlikwidowane dzikie wysypiska [szt.] 12 11 7 brak danych GUS 

Ochrona przyrody i 
lasów 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych 
[ha] 

24 359,55 
 

24 322,71 
 

24 324,78 24 314,01 GUS 

Zasoby geologiczne 
Liczba udokumentowanych w powiecie 
złóż kopalin [szt.] 

21 22 21 21 
Bilans zasobów złóż 
kopalin w Polsce – 

PIG Warszawa 

Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Liczba poważnych awarii i miejscowych 
zagrożeń w ciągu roku [szt.] 

0 0 0 0 
GIOŚ 
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7. Podsumowanie 

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 

2016-2020 z perspektywą do 2022”  za lata 2019-2020 wykonany został jako realizacja 

wymogu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), nakładającego obowiązek sporządzania co 2 lata raportów 

z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy, które przedstawia 

się Radzie Powiatu.  

Raport został wykonany za okres od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego...” stanowi podstawowe 

narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w powiecie. Założeniem w tworzeniu 

programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – 

jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa.  

W niniejszym "Raporcie..." stan środowiska przedstawiono w oparciu o dane Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Głównego 

Urzędu Statystycznego – Bank Danych Regionalnych. Wiele wskaźników jakości środowiska 

nie jest monitorowanych rokrocznie i z tego powodu wynikała niemożność precyzyjnego 

określenia zmian.  

Działania i przedsięwzięcia zawarte w "Programie..." zmierzają w kierunku poprawy stanu 

środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia 

materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń. 

Szczególnym celem polityki ekologicznej jest ograniczanie szkodliwych czynników 

wpływających na zdrowie i zapobieganie zagrożeniom zdrowia poprzez poprawę stanu 

powietrza atmosferycznego, ochronę przed chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, 

właściwą gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem oraz zapobieganie nadzwyczajnym 

zagrożeniom środowiska. 

Wiele działań zapisanych w "Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Starachowickiego..." wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest 

pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wiele z zadań zaplanowanych  

w dokumencie zostało wykonach staraniem powiatu, gmin, jednostek realizujących zadania 

samorządów oraz podmiotów zewnętrznych.  

Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na 

termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), 

natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane w Programie, bądź ich realizację 

przewidziano w przyszłości zostały wykonane.  
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Na wykonanie zadań wydatkowano środki budżetów gmin i powiatu, jak również pozyskano 

znaczne środki finansowe z zewnątrz (m.in. środki unijne – Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, inne środki unijne, środki funduszy ochrony 

środowiska).  

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających 

świadomość ekologiczną mieszkańców. W tym zakresie konieczna jest współpraca Powiatu 

z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Z niniejszego "Raportu..." 

wynika, że gminy Powiatu Starachowickiego realizowały zadania związane z edukacją 

ekologiczną i informowaniem społeczeństwa o konieczności i celowości zadań ekologicznych 

(np. rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów, poprawy bezpieczeństwa).  

Reasumując: stan realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego…” 

w latach 2019 i 2020 w ujęciu rzeczowym i finansowym jest na poziomie zaawansowanym, 

większość inwestycji została wykonana lub rozpoczęta, planowane zadania realizowano są na 

bieżąco. Realizacja „Programu...” przebiega prawidłowo, jego założenia są zgodne 

z osiąganymi rezultatami.  

W roku 2021 Starostwo Powiatowe przystąpiło do opracowania dokumentu pt: „Program 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2026”, który będzie stanowił aktualizację obowiązującego Programu Ochrony Środowiska  

na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022.  

 


