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1. Podstawy prawne 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025 wynika z przepisów Ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Dodatkowo jest spełnieniem obowiązku prawnego 

wynikającego z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Na podstawie art. 43 ww. ustawy do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na 

lata 2015–2025 załącza się podsumowanie z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 3 zawierającej m. in. informacje, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

 ustalenia zawarte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko; 

 opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

 zgłoszone uwagi i wnioski; 

 wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone; 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

 

2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

 Przeprowadzone zostało uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w Prognozie Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Staszów na lata 2015–2025 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  

Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 17 lutego 2015 r., znak:  

WPN-II.411.4.2015.ELO (załącznik 1) oraz z Świętokrzyskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach w piśmie z dnia 20 lutego 2015 r., 

znak: SEV.9022.5.6.2015 (załącznik 2). 

 

 Sporządzona została Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy Staszów na lata 2015–2025, której głównym celem była analiza i ocena 

ewentualnych skutków środowiskowych związanych z wdrażaniem zadań Strategii oraz 
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określenie ich wpływu na poszczególne komponenty środowiska, a także stwierdzenie, 

czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie interes środowiska 

przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowie i życie ludzi. 

 

 Przeprowadzone zostało opiniowanie dokumentu Prognozy przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: 

WPN-II.410.39.2015.ELO (załącznik 3) oraz przez Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r., 

znak: SEV.9022.5.24.2015 (załącznik 4). Wynikiem procesu opiniowania było uzyskanie 

pozytywnej opinii od powyższych organów, co skutkuje brakiem konieczności 

wprowadzenia zmian do opracowanych dokumentów. 

 

 Prognoza wraz ze Strategią poddane zostały konsultacjom społecznym, które trwały od  

13 marca do 2 kwietnia 2015 r. Informacje o rozpoczęciu konsultacji (załącznik 5) 

zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl 

w zakładce Aktualności. Dokumenty dostępne były do wglądu w wersji elektronicznej 

w zakładce Urząd/Budowa Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata  

2015–2025, a także w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów. 

Uwagi do Strategii oraz Prognozy mogły być składane poprzez wypełnienie formularza 

i wysłanie go listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,  

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów oraz drogą mailową na adres: biuro@staszow.pl. 

 

 Dokument Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025 wraz 

z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przedłożony został na X Sesji Rady Miejskiej 

w Staszowie w dniu 29 maja 2015 r. Dokument został uchwalony – Uchwała Nr X/77/15 

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025. 
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3. Najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

 

3.1 Ustalenia zawarte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki 

gospodarcze i społeczne w przypadku realizacji, jak również braku realizacji celów zawartych 

w Strategii. Wyznaczone w dokumencie cele i kierunki działań wpisują się w cele 

w zakresie ochrony środowiska ustalone na szczeblu międzynarodowym, krajowym  

i lokalnym. 

W Prognozie dokonano analizy przewidywanych oddziaływań na środowisko 

związanych z realizacją zadań rozwojowych. Omówiono wpływ tych działań na następujące 

elementy środowiska: różnorodność biologiczną, ludność, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne 

oraz obszary chronione. Przeprowadzona analiza wykazała, że przewidywane w ramach 

Strategii działania oddziaływać będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane aspekty. 

Tylko w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji dostrzega się możliwość 

występowania negatywnych skutków środowiskowych. Realizacja Strategii w głównej mierze 

wpłynie pozytywne na: 

 lokalny krajobraz, ze względu na poprawę wizerunku miejscowości; 

 klimat i powietrze, ze względu na działania ograniczające emisję pyłów i zanieczyszczeń 

do atmosfery;  

 mieszkańców i turystów, ze względu na realizację szeregu działań przyczyniających się 

do wzrostu jakości ich życia; 

 dobra materialne, ze względu na zagospodarowanie terenów miejskich i wiejskich  

oraz estetyzację przestrzeni; 

 zabytki, ze względu na poprawę ich stanu technicznego i wizerunku. 

Negatywne oddziaływania, związane głównie z emisją gazów i pyłów do atmosfery 

oraz emisją hałasu, będą miały charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący 

sposób na pogorszenie się stanu środowiska. W pojedynczych przypadkach zmiany 

w środowisku będą trwałe, np. nastąpi zanik powierzchni biologicznie czynnej w miejscu 

budowy nowych obiektów budowlanych. Oddziaływania te mogą być w znacznym stopniu 

ograniczone, w zależności od poprawności wykonania projektu, trzymania się harmonogramu 
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robót i przestrzegania podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa i jakości robót 

budowlanych. 

Mając na uwadze potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania niektórych 

przedsięwzięć i wynikających z nich projektów inwestycyjnych, przedstawiono najważniejsze 

propozycje zapobiegania, łagodzenia i kompensacji negatywnego wpływu na środowisko, 

który może być wywołany ich realizacją. 

Z uwagi na położenie geograficzne Gminy Staszów oraz charakter zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach Strategii – nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych. 

3.2 Zgłoszone uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów mieli możliwość zapoznania się z dokumentem 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025 wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko. 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów nie wnieśli 

uwag i wniosków do wyłożonej Prognozy Oddziaływania na Środowisko wraz ze Strategią 

Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025, które wymagałyby uwzględnienia 

w niniejszym podsumowaniu do powyższych dokumentów. 

3.3 Opinie właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego 

Na podstawie art. 57 i 58 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 

2015–2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zostały zaopiniowane przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; 

 Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w nadesłanym piśmie z dnia 

9 kwietnia 2015 r., znak: WPN-II.410.39.2015.ELO (załącznik 3) zaopiniował pozytywnie 

przedłożone dokumenty. Ustalono, że Prognoza zawiera ocenę stanu środowiska Miasta 

i Gminy Staszów z uwzględnieniem danych oraz wskaźników ilościowych 

charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska. W Prognozie Oddziaływania na 

Środowisko ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne 



Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów  

na lata 2015–2025 

 7 

 

oraz pozainwestycyjne. Poszczególne zadania mogą w różnym stopniu oddziaływać na 

środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę stanu środowiska. Przedstawiono 

rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem przedmiotowego dokumentu.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zasugerował uzupełnienie 

dokumentu Strategii o zapisy zawierające warunki, jakie należy spełnić w trakcie 

prowadzenia prac termomodernizacyjnych dotyczące gatunków chronionych, nawiązując do 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz wskazanie w dokumencie 

podstaw prawnych dla form ochrony przyrody występujących na obszarze Miasta i Gminy 

Staszów, z których wynikają obowiązujące warunki ochrony. Powyższe sugestie 

uwzględniono wprowadzając odpowiednie zapisy w dokumencie Strategii. 

Po zapoznaniu się z dokumentami również Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Kielcach w nadesłanym piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r., znak: 

SEV.9022.5.24.2015 (załącznik 4) zaopiniował pozytywnie przedłożone dokumenty. 

W Prognozie Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na 

lata 2015–2025 przeprowadzono analizę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta 

i Gminy Staszów, przedstawiono problemy ochrony środowiska istotne dla wdrażania 

Strategii. Przeanalizowano potencjalne oddziaływania działań ujętych w projekcie 

przedmiotowego dokumentu na środowisko, na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego (różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne). Rozważono także potencjalne 

oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe. Stwierdzono, że przewidywane 

w ramach Strategii działania oddziaływać będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane 

aspekty; tylko w pojedynczych przypadkach na etapie realizacji dostrzeżono możliwość 

wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych. Negatywne oddziaływania będą miały 

charakter krótkotrwały, chwilowy i nie wpłyną w znaczący sposób na pogorszenie się stanu 

środowiska.  

Ze względu na to, że przedmiotowy dokument charakteryzuje się wysokim stopniem 

ogólności i na tym etapie nie zawiera propozycji konkretnych, a wytyczne lokalizacyjne są 

jedynie wstępne, nie jest możliwe przeprowadzenie oceny wpływu wszystkich 

poszczególnych działań na środowisko. Z tego względu proponuje się, aby szczegółowa 

analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych przedsięwzięć następowała na etapie 

uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
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3.4 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko 

W przypadku realizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025 nie było wymagane postępowanie 

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Transgraniczne oddziaływanie 

na środowisko nie będzie miało miejsca, ze względu na znaczą odległość od granicy państwa. 

Wobec powyższego zastrzeżeń nie wniósł zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Kielcach, jaki i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Kielcach.  

 

4. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia 

monitoringu skutków realizacji Strategii 

Warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Staszów na lata 2015–2025 jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny tej 

Strategii wraz z towarzyszącym jej programem rozwoju. 

Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu 

realizacji danego programu – pozwala to na wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości  

w realizacji i wprowadzenie niezbędnych korekt umożliwiających osiągnięcie wcześniejszych 

założeń. Ewaluacja natomiast ma za zadanie sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych 

działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację 

wyznaczonych celów. 

Monitoring prowadzony będzie w zakresie finansowym oraz rzeczowym w oparciu  

o katalog wyselekcjonowanych wskaźników opisujących zagadnienia społeczne, 

ekonomiczne i środowiskowe. Zakres finansowy dotyczyć będzie monitoringu poprawności 

oraz efektywności wydawanych środków, natomiast zakres rzeczowy związany będzie 

z efektywnością podejmowanych działań oraz postępem we wdrażaniu Strategii. 

Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów 

zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisywanych, a jej ocena opierać się będzie na 

pięciu zasadniczych kryteriach: skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności  

i trwałości oraz zostanie podzielona na następujące części: 

 ex-ante (przed realizacją Strategii) – stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie 

spójnych decyzji, ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem Strategii; 
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 on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół Strategiczny, 

który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii, w co najmniej 

dwuletnich okresach; 

 mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument, 

w wyniku którego nastąpi aktualizacja Strategii; 

 ex-post (na zakończenie Strategii) – służąca ocenie zgodności i efektywności 

zrealizowanych działań w ramach Strategii z założeniami i celami przyjętymi  

w dokumencie. 

Za wdrożenie Strategii odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, 

natomiast za prowadzenie monitorowania i ewaluacji odpowiedzialny będzie Zespół  

ds. Ewaluacji, powołany na etapie wdrażania Strategii. Zespół ds. Ewaluacji będzie się zbierał 

co najmniej raz na dwa lata, a do jego zadań należeć będzie m.in.: 

 przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów priorytetowych; 

 monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań; 

 sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii 

wdrażania Strategii; 

 opracowanie sprawozdań z posiedzeń. 

Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji zobowiązany będzie przedstawić Radzie 

Miejskiej sprawozdanie sporządzone przez Zespół ds. Ewaluacji. Rada Miejska analizować 

będzie postępy w realizacji Strategii. Rada Miejska, jako instytucja kontrolna  

i uchwałodawcza, będzie mieć za zadanie:  

 akceptację sprawozdań z realizacji Strategii, w szczególności z osiągnięcia celów  

i rezultatów; 

 analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii Rozwoju; 

 aktualizację Strategii Rozwoju; 

 uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych 

o znaczeniu lokalnym.  
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5. Uzasadnienie wyboru wariantu przyjętego dokumentu 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025 jest nadrzędnym 

dokumentem wyznaczającym cele i główne kierunki rozwoju. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) 

politykę rozwoju prowadzi się m.in. na podstawie strategii rozwoju. Art. 3 ww. ustawy 

narzuca natomiast na samorząd gminy obowiązek prowadzenia polityki rozwoju w przypadku 

najniższego szczebla podziału administracyjnego. Podjęta inicjatywa sporządzania Strategii 

wynika przede wszystkim z potrzeby sprostania przez miasto i gminę nowym wyzwaniom 

rozwojowym, zarówno w skali lokalnej, jaki i w wymiarze regionalnym, czy też krajowym 

lub wspólnotowym. 

W świetle wniosków z przeprowadzonych w trakcie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko analiz, w tym analizy wariantowej, rekomenduje się przyjęcie 

Strategii w formie uzgodnionej w trakcie konsultacji społecznych odbywających się w ramach 

procedury. W obecnym kształcie Strategia w wysokim stopniu uwzględnia zasady 

zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, a także stanowi gwarancję ich realnego 

wdrażania w polityce rozwoju jednostki terytorialnej. W związku z powyższym realizacja 

założeń i celów Strategii nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na środowisko 

regionu, w szczególności na sieć obszarów chronionych, w tym Natura 2000 oraz nie zagrozi 

ich integralności. 
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