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ZAŁĄCZNIK 1 
Cele ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego oraz odniesienia do nich zawarte 
w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce... 

Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

POZIOM KRAJOWY 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 (DSRK) 
Cel 7 dokumentu: 
„Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz 
ochrona i poprawa stanu środowiska” 
oraz trzy kierunki i interwencji: 
1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych 

i ciepłowniczych 
− Budowa wysokosprawnych i niskoemisyjnych 

elektrowni i elektrociepłowni (z uwzględnieniem 
energetyki rozproszonej) 

2. Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 
gospodarki: 

− bardziej efektywne korzystanie z zasobów 
naturalnych, 

− wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych 
technologii środowiskowych, 

− wsparcie wiodących w tym obszarze ośrodków 
badawczych oraz przedsiębiorstw. 

3. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 
− Dążenie aby odnawialne źródła energii stały się drugim 

najważniejszym źródłem dla elektroenergetyki 
(docelowo 19% w 2020 r.); 

− Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo 
energetyczne (działania dywersyfikujące źródła energii, 
w tym rozwój energetyki jądrowej); 

− Modernizacja sieci elektroenergetycznych 
i ciepłowniczych; 

− Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem; 
− Zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii 

czystego węgla; 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 
komunalnych; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne. 

− Realizacja polityki miejskiej w sposób uwzględniający 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju., w szczególności, w sposób bezpośredni 
w obszary:  ochrona klimatu i jakości powietrza, 
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-
ściekowa, zasoby geologiczne, zasoby 
przyrodnicze, gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
adaptacja do zmian klimatu. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 
− Promocja recyklingu odpadów, efektywności 

energetycznej, efektywnego korzystania z zasobów 
naturalnych, planowania przestrzennego 
z uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi 
przyrodniczo i ochrony zasobów wodnych; 

− Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 
gospodarki; 

− Ochrona czystości wód; 
− Wprowadzenie monitorowania i ochrony 

różnorodności biologicznej i przeciwdziałania 
fragmentacji ekosystemów; 

− Opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu 
adaptacji do zmian klimatu; 

− Ograniczenie negatywnych skutków powodzi poprzez 
minimalizowanie ryzyka powodziowego, wdrożenie 
systemu zintegrowanego zarządzania zlewnią oraz 
odbudowę naturalnej retencji wodnej; 

− Wdrożenie programów małej retencji wodnej na 
obszarach szczególnie narażonych na powódź i suszę.  

zagadnienia zmian klimatu (fale upałów, burze, wichury, 
ulewy); 

− Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego zieleni miejskiej; 

− Ograniczanie skutków występowania ekstremalnych 
zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych; 

− Rozbudowa systemu informacyjno – edukacyjnego 
dedykowanego mieszkańcom oraz wyposażenie służb 
ratowniczych w niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania narzędzia; 

− Ograniczanie wpływu infrastruktury publicznej na zmiany 
klimatu (uszczelnienie, utwardzenie powierzchni, 
urbanizacja). 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 
i terytorialnym. 
Obszary: Środowisko i Energia wpływają na realizację celu 
głównego Strategii…: w zakresie ochrony środowiska. 
Obszar Energia 
Cel: Zapewnienie powszechnego dostępu do energii 
pochodzącej z różnych źródeł 
Kierunki interwencji: 

1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
2. Poprawa efektywności energetycznej. 
3. Rozwój techniki. 
4. Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego. 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 

Wyznaczone cele i kierunki w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się we wszystkie cele Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie ochrony 
środowiska, w szczególności w sposób 
bezpośredni w obszary interwencji: ochrona 
klimatu i jakości powietrza, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, gleby, 
zasoby geologiczne, zasoby przyrodnicze, 
gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zagrożenie hałasem 
i pola elektromagnetyczne.  
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

Obszar Środowisko 
Cel: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli 
i przedsiębiorców 
Kierunki interwencji: 

1. Zwiększenie dyspozycyjności zasobów i osiągnięcie 
wysokiej jakości wód. 

2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza 
lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania 

3. Zarzadzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego. 
4. Ochrona gleb przed degradacją. 
5. Zarządzanie zasobami geologicznymi. 
6. Gospodarka odpadami. 
7. Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu 

akustycznego i oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 

komunalnych; 

− Dążenie do ochrony gruntów rolnych przed niewłaściwym 
zainwestowaniem; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne; 

− Kontrola poziomów hałasu i promocja ciszy; 

− Ograniczanie presji hałasu ze strony transportu; 

− Ograniczanie presji hałasu ze źródeł przemysłowych 
i z sektora handlowo – usługowego; 

− Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
lub co najmniej na poziomach  dopuszczalnych. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. (BEiŚ) 

Cel główny: Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i 
przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 
nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz 
konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

 
Cele szczegółowe i kierunki interwencji:. 

− Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
(w tym: racjonalne i efektywne gospodarowanie 
zasobami kopalin, gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu...dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko, w szczególności 
w sposób bezpośredni w obszary interwencji: 
ochrona klimatu i jakości powietrza, 
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-
ściekowa, gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zasoby geologiczne, 
zasoby przyrodnicze. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, 
uporządkowanie zarządzania przestrzenią); 

− Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię (w tym: 
lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 
poprawa efektywności energetycznej, modernizacja 
sektora elektroenergetyki zawodowej i przygotowanie 
do wprowadzenia energetyki jądrowej, wzrost 
znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 
rozwój energetyki na obszarach podmiejskich 
i wiejskich; 

−  Poprawa stanu środowiska (w tym: zapewnienie 
dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 
i gospodarki, racjonalne gospodarowanie odpadami, 
ochrona powietrza, wspieranie nowych technologii 
energetycznych i środowiskowych, promowanie 
zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 
powstawania zielonych miejsc pracy). 
 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 
komunalnych; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

Główne cele: 

− Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu 
gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego 
bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną; 

− Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej 
gospodarki do poziomu UE-15; 

− Pokrycie zapotrzebowania na energię przy 
uwzględnieniu maksymalnego możliwego 
wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 
środowisku technologii; 

− Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 
w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych: 

− Uwzględnianie w dokumentach planistycznych zapisów 
mających na celu ochronę dziedzictwa geologicznego 
miasta; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Stosowanie przez przedsiębiorców nowoczesnych, 
energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii oraz 
inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska, w tym także w zakresie korzystania 
z odnawialnych źródeł energii; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu.. dla obszarów interwencji wpisują się 
w cele Polityki Energetycznej Polski, 
w szczególności w sposób bezpośredni 
w obszary interwencji: zasoby geologiczne, 
ochrona klimatu i jakość powietrza, gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów, gospodarowanie wodami oraz zasoby 
przyrodnicze. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

w latach następnych; 

− Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, 
w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone 
wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym 
biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji 
pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz 
zachować różnorodność biologiczną; 

− Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko; 

− Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 

− Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 
i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych 
i projektowanych regulacji unijnych; 

−  Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki 
na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 

−  Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak 
najszersze wykorzystanie ich w gospodarce; 

− Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku 
technologii niskoemisyjnych. 

ze źródeł komunikacyjnych; 

− Poprawa efektywności energetycznej, w tym poprzez 
eliminację węgla jako głównego paliwa w lokalnych 
kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach 
domowych na rzecz przyłączenia do sieci cieplnej lub 
stosowania ekologicznych nośników energii; 

− Dążenie do zwiększenia osiągniętych poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych; 

− Ograniczenie udziału niesegregowanych odpadów 
komunalnych w strumieniu odpadów odebranych 
i zebranych; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta. 

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców: 
 
Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-
gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, 
zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności 
gospodarki: 
− Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki 
przemysłowej; 

− Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne; 
 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu.. dla obszarów interwencji wpisują się 
w cele Strategii innowacyjności i efektywności 
gospodarki, w sposób bezpośredni w obszary 
interwencji: ochrona klimatu i jakości 
powietrza, zasoby geologiczne, gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów oraz edukacja ekologiczna. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 
na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian 
klimatu; 

− Wspieranie potencjału badawczego oraz 
eksportowego w zakresie technologii środowiskowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych 
technologii węglowych (CTW); 

− Promowanie przedsiębiorczości typu „business & 
biodiversity”, w szczególności na obszarach 
zagrożonych peryferyjnością; 

 
Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju 
zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania 
nimi przez cały cykl życia: 
− Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz 
istniejących zasobów; 

− Stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu 
transportowego: 
 
Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci 
infrastruktury transportowej; 
 
Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu 
transportu na środowisko. 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu 
zwiększenia płynności transportu poprzez remonty 
i modernizację istniejących dróg oraz budowę nowych ich 
odcinków oraz budowę systemu inteligentnego 
sterowania ruchem; 

− Promowanie i rozwój komunikacji zbiorowej oraz 
alternatywnych form transportu w stosunku do pojazdów 
spalinowych, w tym budowa infrastruktury dla rozwoju 
elektromobilności; 

− Rozbudowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu.. dla obszarów interwencji wpisują się 
w cele Strategia rozwoju transportu, w sposób 
bezpośredni w obszary: ochrona klimatu 
i jakości powietrza. 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką 
bezpieczeństwa: 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej; 
− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu… dla obszarów interwencji wpisują 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

 
Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego 
i bezpieczeństwa narodowego: 

− Wspieranie ochrony środowiska przez sektor 
bezpieczeństwa. 

innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta;  

− Kontrola potencjalnych sprawców poważnych awarii 
i awarii pod kątem spełniania przez nich obowiązków 
przewidzianych w przepisach prawa oraz w kontekście 
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa 
i prewencji (kierunek interwencji); 

− Utrzymywanie w gotowości i dobrym stanie technicznym 
wszystkich elementów systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii oraz 
informowanie społeczeństwa w zakresie postępowania 
w przypadku ich wystąpienia (kierunek interwencji; 

− dostosowanie infrastruktury i budynków miejskich do 
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (kierunek 
interwencji). 

się w cele Strategii rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, w szczególności dla obszarów: zasoby 
przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie 
zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do 
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców 
 
Cel szczegółowy 2: 
Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, 
w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte i 
zrównoważone). 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 
Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu.. dla obszarów interwencji wpisują się 
w cele Krajowej Polityki Miejskiej 2023, 
w sposób bezpośredni w obszary: ochrona 
klimatu i jakości powietrza, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 
gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, 
edukacja ekologiczna, zagrożenie hałasem, 
zagrożenie poważnymi awariami. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

komunalnych; 
Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Kontrola poziomów hałasu i promocja ciszy; 
− Ograniczanie presji hałasu ze strony transportu; 
− Ograniczanie presji hałasu ze źródeł przemysłowych 

i z sektora handlowo – usługowego; 
− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne. 
− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 

codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia 
− Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 

w przypadku wystąpienia awarii. 

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: 
 
Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla 
rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich 
absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi: 
− Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz 

regionów; 
− Wspieranie rozwoju i znaczenia miast 

subregionalnych; 
− Budowa podstaw konkurencyjności województw – 

działania tematyczne; 
− Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie 

energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne; 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 
w przypadku wystąpienia awarii. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu.. dla obszarów interwencji wpisują się 
w cele Krajowej strategii rozwoju regionalnego 
2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 
w szczególności dla obszaru ochrona klimatu 
i jakości powietrza, zagrożenia poważnymi 
awariami.  
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

− Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego 
oraz potencjału dziedzictwa kulturowego. 

 
Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych: 
 
Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast 
i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje 
społeczno-gospodarcze: 

V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych AKPOŚK2017 

Cel: ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych  
ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego 
przed ich niekorzystnymi skutkami. 
 
Cel zostanie osiągnięty poprzez poniższe działania: 

− w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać 
osiągnięty blisko 100%  poziom  obsługi  zbiorczymi  
systemami  kanalizacyjnymi  (%  RLM  korzystających  z 
systemu  kanalizacyjnego). Pozostali  mieszkańcy  
aglomeracji,  nieobsługiwani  przez zbiorcze systemy    
kanalizacyjne,  będą  natomiast  korzystać  z innych  
systemów oczyszczania ścieków; 

− w każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie 
aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest 
podwyższone usuwanie biogenów. 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 
komunalnych. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele V Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
w szczególności w sposób bezpośredni 
w obszary: gospodarowania wodami 
i gospodarki wodno-ściekowej. 
 

Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju 

− Niepogarszanie stanu części wód; 

− Osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan 
ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, 
dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód 
podziemnych; 

− spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych 
unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w 
odniesieniu do obszarów chronionych (w tym 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów 
melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Zapewnienie odbiorcom dobrej jakości wody do celów 
komunalnych; 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Aktualizacji Programu Wodno- 
Środowiskowego Kraju, w szczególności 
w sposób bezpośredni w obszary: 
gospodarowania wodami i gospodarki wodno-
ściekowej. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru 
wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków 
zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do 
ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

− zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu 
substancji priorytetowych do środowiska lub 
ograniczone zrzuty tych substancji. 

− Budowa, przebudowa, modernizacja i remont ujęć wody 
i przepompowni; 

− Budowa nowych odcinków, przebudowa istniejących, 
remonty, modernizacje i konserwacje sieci 
wodociągowej; 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych; 

− Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach 
poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych poza 
aglomeracją Kielce; 

− Budowa nowych odcinków, przebudowa istniejących, 
remonty, modernizacje i konserwacje sieci kanalizacyjnej 
i deszczowej; 

− Poprawa funkcjonalności oczyszczalni ścieków. 

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (projekt) 

Cele środowiskowe: 

− Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

− Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części 
wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi 
w RDW); 

− Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem 
a zasilaniem wód podziemnych; 

− Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 
znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego 
wskutek działalności człowieka.  

Planowane działania zostały ukierunkowane na redukcję 
zidentyfikowanych wpływów presji oraz uzupełnione 
o działania zapewniające możliwość osiągnięcia 
ustalonych celów środowiskowych, również dla obszarów 
chronionych. 

− Rozwój i utrzymanie w dobrym stanie technicznym 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

− Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach 
poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych poza 
aglomeracją Kielce; 

− Budowa nowych odcinków, przebudowa istniejących, 
remonty, modernizacje i konserwacje sieci kanalizacyjnej 
i deszczowej; 

− Poprawa funkcjonalności oczyszczalni ścieków. 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych; 

− Budowa, przebudowa, modernizacja i remont ujęć wody 
i przepompowni; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Aktualizacji Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły 
w szczególności w sposób bezpośredni 
w: gospodarowanie wodami, gospodarka 
wodno-ściekowa, zasoby przyrodnicze. 
 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

Cele zarządzania: − Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

− Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego 
− Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego 
− Poprawa systemu zarządzania ryzykiem 

powodziowym 
 
Cele te realizowane są poprzez cele szczegółowe 
i przypisane do nich kierunki działań 

melioracji oraz konserwacja cieków naturalnych; 

− Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków 
w przypadku wystąpienia awarii; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej. 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
w szczególności w sposób bezpośredni 
w: gospodarowanie wodami, gospodarka 
wodno-ściekowa, zasoby przyrodnicze, 
zagrożenia poważnymi awariami, edukacja 
ekologiczna. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) 

Cel główny: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 
efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w warunkach zmian klimatu 
Cele szczegółowe: 

− Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
i dobrego stanu środowiska; 

− Dostosowanie poszczególnych sektorów gospodarki do 
zmian klimatu; 

− Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach 
wiejskich; 

− Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu; 

− Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego 
i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu; 

− Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do 
zmian klimatu; 

− Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu. 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Strategicznego planu adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu, w szczególności w sposób bezpośredni 
w obszar: ochrona klimatu i jakości powietrza. 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 

− osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów 
dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, 
określonych w dyrektywie 2008/50/WE 
i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach, 
na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu 
PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Krajowego Planu Działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności 
w sposób bezpośredni w obszar: ochrona 
klimatu i jakości powietrza. 
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Krajowego Celu Redukcji Narażenia;  

− osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń 
niektórych substancji w powietrzu na poziomach 
wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań 
wynikających z regulacji prawnych projektowanych 
przepisami prawa unijnego. 

źródeł przemysłowych. 

− Stosowanie przez przedsiębiorców nowoczesnych, 
energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii oraz 
inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska, w tym także w zakresie korzystania 
z odnawialnych źródeł energii. 

 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 wraz z Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów 

Cele główne w gospodarce odpadami komunalnymi: 
− zmniejszenie ilości powstających odpadów; 
− zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat 

właściwego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi 
odpadami ulegającymi biodegradacji; 

− doprowadzenie do funkcjonowania systemów 
zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami; 

− zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów 
komunalnych w całym strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie udziału odpadów 
zbieranych selektywnie); 

− zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych 
w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów 
w stosunku do masy odpadów wytworzonych 
w 1995 r.; 

− zaprzestanie składowania odpadów ulegających 
biodegradacji selektywnie zebranych; 

− zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów 
komunalnych bez przetworzenia; 

− zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego 
składowania odpadów komunalnych; 

− utworzenie systemu monitorowania gospodarki 

− Rozwój i doskonalenie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

− Ograniczenie udziału niesegregowanych odpadów 
komunalnych w strumieniu odpadów odebranych 
i zebranych; 

− Dążenie do zwiększenia osiągniętych poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne; 

− Właściwe zagospodarowanie odpadów powstających 
w wyniku różnych, nieprzewidzianych zdarzeń; 

− Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest; 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Krajowego Planu gospodarki 
odpadami 2022 wraz z Krajowym programem 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
w szczególności w sposób bezpośredni 
w obszary: gospodarowania odpadami wraz 
z zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz 
edukacji ekologicznej. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

odpadami komunalnymi; 
− monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją 

odpadów komunalnych wysortowywaną ze 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 
i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 
12); 

− zbilansowanie funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w świetle 
obowiązującego zakazu składowania określonych 
frakcji odpadów komunalnych i pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym 
odpadów o zawartości ogólnego węgla 
organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania 
powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 2016 
r. 

KPGO określa również cele szczegółowe dla odpadów 
powstających z produktów oraz odpadów niebezpiecznych.  
 
Cele wynikające z Krajowego Programu Zapobiegania 
Postawania odpadów 
 
Cel strategiczny dla Polski 2020 - rozwój zrównoważonej 
gospodarki opartej na efektywniejszym wykorzystaniu 
zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej 
konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu technologii 
o niższym zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz 
umożliwiającej wykorzystanie surowców wtórnych 
i odnawialnych źródeł energii. 
 
Cel społeczny budowy świadomego odpowiedzialnego 
społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez 
edukację ekologiczną opartą na propagowaniu działań 
o charakterze niematerialnym np. propagowanie inwestycji 
w rozwój kompetencji, naukę, rozpowszechnianie kultury,  
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

turystyki zamiast dóbr materialnych, ograniczenia zbędnej 
konsumpcji, uczenia podejmowania świadomych wyborów 
i  wsparciu dobrych praktyk oraz inicjatyw społecznych. 

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2015 – 2020 

Cel główny: Poprawa stanu różnorodności biologicznej 
i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem 
społecznym i gospodarczym kraju 
Cele szczegółowe: 
− Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności 

społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej; 

− Doskonalenie systemu ochrony przyrody; 
− Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych 

oraz populacji zagrożonych gatunków; 
− Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów 

będących źródłem usług dla człowieka; 
− Zwiększenie integracji działalności sektorów 

gospodarki z celami ochrony różnorodności 
biologicznej; 

− Ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu 
oraz presji ze strony gatunków inwazyjnych; 

− Zwiększenie udziału Polski na forum 
międzynarodowym w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej. 

− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 
krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich 
w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych 
walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Dążenie do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na wody powierzchniowe i podziemne; 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

Cele i kierunki wyznaczone w projekcie 
Programu... dla obszarów interwencji wpisują 
się w cele Krajowego Planu gospodarki 
odpadami 2022 wraz z Krajowym programem 
zapobiegania powstawaniu odpadów, 
w szczególności w sposób bezpośredni w obszar 
zasoby przyrodnicze oraz gospodarowanie 
wodami.  

POZIOM WOJEWÓDZKI 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Misja Strategii: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego 
i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, 
odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych 
oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy 
jednoczesnej dbałości o stan środowiska. 
 
Cele strategiczne: 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrej jakości; 

− Ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych 
i przemysłowych; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie przestrzeni leśnej; 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 

Realizacja celów i kierunków interwencji 
projektu Programu... nie stoi w sprzeczności 
z założeniami analizowanego dokumentu. Wiele 
celów i kierunków interwencji dokumentu 
zostało bezpośrednio powiązanych z projektem 
Programu… w szczególności w zakresie 
zapewnienia dobrej jakości środowiska. Dotyczą 
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1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 
2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla 

rozwoju gospodarczego regionu. 
3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla 

innowacyjnej gospodarki. 
4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich 

w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. 
5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 
6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju 

regionu 

innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich w 
sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów; 

− Zapewnienie właściwej struktury i jakości zasobów 
przyrodniczych miasta; 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego. 

one następujących obszarów interwencji: 
gospodarowanie wodami oraz gospodarka 
wodno-ściekowa (w zakresie przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz  modernizacji 
infrastruktury techniczno-inżynieryjnej 
dotyczącej zbierania i oczyszczania ścieków), 
a także zasobów przyrodniczych (w celu 
ochrony ich cennych zbiorowisk i zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej miasta). Również 
kierunki interwencji i zadania w obszarze 
zagrożenia hałasem i ochrona klimatu i jakości 
powietrza wpłyną pozytywnie na obecną jakość 
tych komponentów.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

Cel generalny: 
Kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej województwa 
świętokrzyskiego, sprzyjającej poprawie atrakcyjności 
i spójności terytorialnej regionu oraz efektywnemu 
wykorzystaniu jego potencjałów rozwoju, przy 
jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych 
i przyjaznych środowisku przyrodniczemu 
 
Cele polityki przestrzennej: 
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni 

gospodarczej województwa, w tym szczególnie miast 
z myślą o wykorzystaniu lokalnych potencjałów 
rozwoju i dostosowaniu tej przestrzeni do rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy. 

2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa 
i funkcjonalnych powiązań sieci miast, rozwijanych 
w ramach harmonijnych struktur obszarowych 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrej jakości; 

− Ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych 
i przemysłowych; 

− Zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych; 

− Ochrona i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów 
gleb; 

− Gospodarowanie odpadami w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w oparciu o hierarchię 
postępowania z odpadami; 

− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 

Wyznaczone cele oraz kierunki interwencji 
w projekcie Programu są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu, w szczególności 
w zakresie określanym przez cele w obszarach 
interwencji: ochrona klimatu i jakości 
powietrza, gleby, zasoby przyrodnicze, 
zagrożenia hałasem, gospodarowanie wodami, 
gospodarka wodno-ściekowej, zagrożenie 
poważnymi awariami oraz edukacja 
ekologiczna. Realizacja zadań Programu... 
przyczyni się do wypełniania założeń Planu 
Zagospodarowania... 
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Cele/kierunki interwencji 
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miasta Kielce 

z jednoczesnym wsparciem procesów metropolizacji 
i działań służących wzmocnieniu więzi województwa 
z krajową i europejską przestrzenią gospodarczą. 

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
zasobów ludzkich oraz integracji rynków pracy. 

4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów 
przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej 
i społecznej w aspekcie poprawy dostępności 
i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wysokiego 
standardu świadczenia usług. 

6. Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na 
zagrożenia oraz poprawa bezpieczeństwa 
publicznego. 

7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej; 

− Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców; 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 4: Dziedzictwo naturalne i kulturowe 
 
Priorytety inwestycyjne: 
1. Priorytet  inwestycyjny  5b.: wspieranie  inwestycji  

ukierunkowanych  na  konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i 
katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 
i katastrofami; 

2. Priorytet  inwestycyjny  6a.: inwestowanie  w  sektor  
gospodarki  odpadami  celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz  zaspokojenia  wykraczających  poza  
te  zobowiązania  potrzeb  inwestycyjnych określonych 
przez państwa członkowskie; 

3. Priorytet  inwestycyjny  6b.: inwestowanie  w  sektor  
gospodarki  wodnej  celem wypełnienia zobowiązań 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrej jakości; 

− Ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych 
i przemysłowych; 

− Zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych; 
− Ochrona i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów 

gleb; 
− Gospodarowanie odpadami w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o hierarchię 

Wyznaczone cele oraz kierunki interwencji 
w projekcie Programu są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu. Ich realizacja 
wpłynie korzystnie na jakość stanu środowiska, 
przez co poprawi się również komfort życia 
mieszkańców. 
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określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz  zaspokojenia  wykraczających  poza  
te  zobowiązania  potrzeb  inwestycyjnych, 
określonych przez państwa członkowskie; 

4. Priorytet  inwestycyjny  6d: ochrona  i  przywrócenie  
różnorodności  biologicznej, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także 
poprzez program "Natura 2000" i zieloną 
infrastrukturę; 

postępowania z odpadami; 
− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 

krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej; 

− Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców; 
− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 

codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych 

Cel długoterminowy: Poprawa jakości powietrza w 
strefach województwa świętokrzyskiego w celu 
osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego 
celu redukcji narażenia poprzez realizację zintegrowanej 
polityki ochrony powietrza 
Kierunki działań naprawczych: 
OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej 
mocy do 1 MW. 
OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu. 
OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej. 
OP4. Planowanie przestrzenne. 
OP5. Edukacja ekologiczna. 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych; 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Wyznaczone cele oraz kierunki interwencji 
w projekcie Programu są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu, w szczególności 
w zakresie określanym przez cele w obszarach 
interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 
oraz edukacja ekologiczna. Projekt Programu... 
uwzględnia konieczność polepszenia stanu 
jakości powietrza, określa podstawowe cele, 
kierunki interwencji oraz konkretne zadania, 
których realizacja przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa 
świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne 

Kierunki niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Zastosowano podział na 
konkretne zadania: 
1) Zadania inwestycyjne, w tym: 
− Ograniczenie prędkości ruchu, 
− Nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie drogowym, 
− Wymiana nawierzchni na tzw. „nawierzchnię o 

zredukowanej hałaśliwości” – działanie warunkowe. 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

Wyznaczone cele oraz kierunki interwencji 
w projekcie Programu są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu, w szczególności 
w zakresie określanym przez cele w obszarach 
interwencji: zagrożenie hałasem oraz edukacja 
ekologiczna. 
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2) Zadania wspomagające program (prewencyjne): 
− kontrola przestrzegania przepisów odnośnie prędkości 

ruchu, 
− kontrola stanu nawierzchni drogowej, 
− uwzględnianie zasad kształtowania przestrzeni w 

otoczeniu źródeł hałasu dla nowotworzonych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym: 
� stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad 

strefowania (w odniesieniu do terenów 
niezagospodarowanych), 

� wykorzystywanie map akustycznych w pracach 
planistycznych, 

� wprowadzanie do planów zapisów dotyczących 
klasyfikacji terenów pod względem akustycznym, 
w strefach o udokumentowanej uciążliwości hałasu 
powodowanej trasami komunikacyjnymi 
wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy 
mieszkaniowej, wymogu stosowania elementów 
chroniących przed hałasem środowiskowym (np.: 
ekrany na elewacji budynku, rozpraszające 
elementy fasad, ekrany wzdłuż ścian szczytowych 
budynków). 

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 

Cel nadrzędny: Zrównoważony rozwój regionu sprzyjający 
klimatowi z zachowaniem walorów przyrodniczych i ich 
racjonalnej gospodarki zasobami 
 
Cele strategiczne: 
− Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej 

i geologicznej województwa. 
− Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania 

wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód. 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Ochrona środowiska człowieka przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym; 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrej jakości; 

Wyznaczone cele oraz kierunki interwencji 
w projekcie Programu są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu. 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

− Poprawa jakości powietrza w województwie 
świętokrzyskim. 

− Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 
energii. 

− Poprawa klimatu akustycznego w województwie 
świętokrzyskim. 

− Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń 
ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

− Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając 
zrównoważony rozwój województwa. 

− Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 
− Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w 

przypadku wystąpienia awarii. 
− Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych. 
− Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem 

antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi 
zmianami klimatu. 

− Ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych 
i przemysłowych; 

− Zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych; 
− Ochrona i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów 

gleb; 
− Gospodarowanie odpadami w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o hierarchię 
postępowania z odpadami; 

− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 
krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej; 

− Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2016-2022  

Cele nadrzędne: 
1. Ochrona środowiska, 
2. Zapobieganie powstawaniu odpadów, 
3. Zrównoważony rozwój województwa, 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

województwa. 

− Gospodarowanie odpadami w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w oparciu o hierarchię 
postępowania z odpadami. 

− Dążenie do zwiększenia osiągniętych poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych; 

− Ograniczenie udziału niesegregowanych odpadów 
komunalnych w strumieniu odpadów odebranych 
i zebranych; 

− Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne; 
− Gospodarowanie odpadami w sektorze gospodarczym 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach; 

Projekt Programu... wpisuje się we wszystkie 
cele analizowanego dokumentu głównie 
w obszarze interwencji gospodarowanie 
odpadami i zapobieganie powstawania 
odpadów i edukacja ekologiczna ale również 
pośrednio w obszarach: gleby, gospodarowanie 
wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa 
i zasoby geologiczne.   
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

− Właściwe zagospodarowanie odpadów powstających 
w wyniku różnych, nieprzewidzianych zdarzeń; 

− Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest; 

− Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Cel: Poprawa infrastruktury transportowej regionu 
z zachowaniem spójności przyrodniczo-kulturowej  
służącej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego 
rozwoju. 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Kontrola poziomów hałasu i promocja ciszy; 

− Ograniczanie presji hałasu ze strony transportu; 

− Ograniczanie presji hałasu ze źródeł przemysłowych 
i z sektora handlowo – usługowego; 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych. 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych. 

Projekt Programu... uwzględnia cele, kierunki 
interwencji oraz konkretne zadania, których 
realizacja przyczyni się do poprawy obszarów 
interwencji: zagrożenia hałasem oraz ochrona 
klimatu i jakości powietrza. 

POZIOM LOKALNY – Uwarunkowania wewnętrzne miasta Kielce 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 - Aktualizacja 

Cele strategiczne: 
I. Kielce przyjazne dla mieszkańców 

II. Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób 
przedsiębiorczych i kreatywnych 

III. Zielone i czyste Kielce 
IV. Kielce nowocześnie zarządzane 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych ; 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia i 
utrzymania ich dobrej jakości; 

− Ochrona środowiska gruntowo wodnego przed 

Wyznaczone w projekcie Programu... cele oraz 
kierunki interwencji są spójne z założeniami 
analizowanego dokumentu, w szczególności 
z celem strategicznym III. Realizacja Programu... 
przyczyni się do rozwoju miasta, gdyż 
zaproponowane działania są zgodne 
z założeniami   Strategii. Dotyczą one głównie 
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Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 
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miasta Kielce 

zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych i 
przemysłowych; 

− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 
krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej. 

następujących obszarów interwencji: ochrona 
klimatu i jakości powietrza, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
przyrodniczych. 

 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kielce 

Głównym  celem  strategicznym  polityki  przestrzennej  
jest  osiągnięcie  w  naturze  i  utrzymanie określonych 
wartości materialnych i duchowych określających godziwe 
warunki życia ludności odpowiadające współczesnym 
potrzebom i oczekiwaniom społecznym 
 Cele zagospodarowanie przestrzennego: 

− Zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego – 
ładu ekologicznego. 

− Zachowanie wieczystości kluczowych warunków 
środowiskowych i kulturowych.  

− Spełnienie należnych potrzeb współczesnego 
człowieka w zakresie potrzeb w zakresie ładu 
przestrzennego oraz wyrównywanie standardów. 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego; 

− Racjonalne gospodarowanie wodami w celu osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrej jakości; 

− Ochrona środowiska gruntowo - wodnego przed 
zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych 
i przemysłowych; 

− Zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych. 
− Ochrona i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów 

gleb; 
− Gospodarowanie odpadami w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o hierarchię 
postępowania z odpadami; 

− Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych oraz 
krajobrazowych miasta w ramach racjonalnej polityki 
przestrzennej; 

− Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców; 
− Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Kielc; 
− Kształtowanie i rozwój potencjału adaptacyjnego Kielc do 

zmiany klimatu. 

Cele i kierunki interwencji projektu Programu 
Ochrony Środowiska... są spójne bezpośrednio 
z celami omawianego dokumentu. Ich realizacja 
wpłynie korzystnie na wizerunek miasta. 

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” 

Główne cele: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 

Projekt Programu... uwzględnia konieczność 
polepszenia stanu jakości powietrza, określa 
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w zakresie stanu istniejącego jak również perspektywy 
bilansowej. 

2. Ocena dostosowania planów rozwojowych 
przedsiębiorstw energetycznych do strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy. 

3. Rozwój konkurencji na rynku energii. 
4. Zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia 

potrzeb energetycznych na terenie gminy. 
5. Zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności 

usług energetycznych oraz ich racjonalnej ceny. 
6. Minimalizacja kosztów usług energetycznych. 
7. Zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego gminy 

z „Polityką energetyczną Polski”. 
8. Ocena potencjału paliw odnawialnych ze wskazaniem 

możliwości jej wykorzystania. 
9. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 
10. Lepsze zdefiniowanie przedsiębiorstwom 

energetycznym przyszłego, lokalnego rynku energii, 
uwiarygodnienia popytu na energię, a co za tym idzie 
uniknięcie nietrafionych inwestycji w zakresie 
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. 

powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych. 

podstawowe cele, kierunki interwencji oraz 
konkretne zadania, których realizacja przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza na terenie 
Kielc. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce 

Cel strategiczny: Ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w 
stronę gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności 
energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 
Cele szczegółowe: 
1. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 

o 9,7% w stosunku do roku bazowego (łącznie dla 
wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,8% dla 
miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; 

2. zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku w stosunku 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych; 

− Ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla 
klimatu aerosanitarnego pochodzących z sektora 
komunalnego; 

− Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych; 

− Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł przemysłowych. 

Cele i kierunki interwencji projektu Programu 
Ochrony Środowiska... są spójne z celami 
omawianego dokumentu w obszarze ochrona 
klimatu i jakości powietrza, a ich realizacja 
wpłynie na poprawę środowiska na terenie 
miasta. 
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do prognozy BAU o 3,9% (łącznie dla wszystkich 
interesariuszy planu), w tym o 0,4% dla miasta 
i miejskich jednostek organizacyjnych; w porównaniu 
z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%.; 

3. zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych do 2020 roku do 0,23% 
w prognozowanym zużyciu energii (łącznie dla 
wszystkich interesariuszy planu) w tym do 0,01% dla 
miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce - Aktualizacja 2017 r. 

Celem przedmiotowego opracowania jest określenie planu 
działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji 
spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych 
źródłach ciepła, którego realizacja przyczyni się do: 
− poprawy jakości powietrza, którym oddychają 

mieszkańcy miasta, poprzez obniżenie 
ponadnormatywnych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń, 

− poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta, 
− uzyskania konkretnego, wyznaczonego w Aktualizacji 

programu ochrony powietrza, efektu ekologicznego 
dla miasta Kielce, 

− rozwoju miasta Kielce i wzrostu zadowolenia 
mieszkańców, poprzez aktywizację lokalnych firm 
(więcej środków finansowych pozostanie w regionie), 

− spełniania obowiązków prawnych wynikających 
z zobowiązań, które Polska przyjęła na siebie 
wstępując do Unii Europejskiej. 

− Podejmowanie działań umożliwiających osiągnięcie 
wymaganych przepisami prawa standardów jakości 
powietrza oraz ograniczanie zużycia energii pochodzącej 
ze źródeł konwencjonalnych. 

Cele projektu Programu... w obszarze 
interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza 
są spójne z PONE dla miasta Kielce – 
Aktualizacja 2017r. Ich realizacja odbywająca się 
w sposób bezpośredni lub pośredni, wpłynie 
korzystnie na jakość powietrza w mieście. 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych  
miasta Kielce – plan na lata 2015-2019 

Celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
Miasta Kielce jest określenie zestawu i wskazanie 
priorytetów dla niezbędnych działań tworzących podstawę 

− Stworzenie zdrowego i przyjaznego mieszkańcom miasta 
klimatu akustycznego. 

Cele Projektu Programu Ochrony środowiska… 
szczególnie w obszarze interwencji zagrożenie 
hałasem są spójne z założeniami dokumentu. 
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ograniczenia poziomu hałasu dla wszystkich obszarów 
miasta, w obrębie których zdiagnozowano w mapie 
akustycznej przekroczenie tych wartości. 

Ich realizacja wpłynie korzystnie na wizerunek 
miasta oraz jakość życia mieszkańców. 

Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kielce na lata 2015-2018 

Główny cel: usuwanie i  unieszkodliwianie  azbestu  na  
terenie miasta Kielce w celu doprowadzenia do stopniowej 
eliminacji wyrobów zawierających  azbest oraz  ich  
bezpiecznego  unieszkodliwienia. 
Zadania: 
1. Edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości  

azbestu dla zdrowia człowieka oraz obowiązków 
dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz 
unieszkodliwiania 

2. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze 
źródeł zewnętrznych na realizację Programu. 

3. Pomoc w poszukiwaniu źródeł  finansowania osobom 
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym 
właścicielom zasobów mieszkaniowych na wymianę 
pokryć dachowych i elewacji z azbestu. 

4. Eliminacja możliwości powstawania ,,dzikich” wysypisk  
z odpadami zawierającymi azbest. 

5. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe 
raportowanie jego realizacji. 

− Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest; 

− Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

Projekt Programu... wpisuje się w cel główny 
analizowanego dokumentu głównie 
w obszarach interwencji gospodarowanie 
odpadami i zapobieganie powstawania 
odpadów, oraz edukacja ekologiczna ale 
również w pośrednio w obszar gleby i ochrona 
klimatu i jakości powietrza. 

Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym 

Misja: 
 
Wykorzystywanie unikalnej w skali Polski różnorodności 
geologicznej Miasta Kielce jako zasobu endogenicznego, 
będącego podstawą do rozwoju gospodarki turystycznej 
kreującej powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost 
dochodów mieszkańców. 

− Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz 
innych przyrodniczo cennych, a także udostępnianie ich w 
sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów; 

− Ochrona i właściwe zagospodarowanie zasobów 
geologicznych; 

− Informowanie i edukowanie mieszkańców o wpływie ich 
codziennych zachowań na stan środowiska i jakość życia. 

 

Projekt Programu... wpisuje się w misję 
analizowanego dokumentu głównie 
w obszarach interwencji zasoby przyrody, 
zasoby geologiczne i edukacja ekologiczna. 
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Plan Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

Wizja miasta Kielce i obszaru funkcjonalnego to 
zrównoważona i zróżnicowana funkcja jednostek 
strukturalnych, z dobrą dostępnością osiedli 
mieszkaniowych i dużych generatorów ruchu do transportu 
zbiorowego i systemu rowerowego, wysoką jakością 
przestrzeni publicznych dla pieszych w centrum miasta, ale 
także w lokalnych centrach osiedli  mieszkaniowych.  
Działania  te  mają  zapewnić  wysoką  jakość  powietrza, 
zmniejszającą  się  liczbę wypadków  śmiertelnych  
i ciężkich  z  udziałem  pieszych i  rowerzystów.  Większość  
mieszkańców  przemieszcza  się  codziennie  bez  
korzystania z własnego samochodu, a dzieci uczęszczające 
do szkół ponadpodstawowych korzystają w ciepłych 
miesiącach, jeśli pozwala im na to odległość,  przede  
wszystkim  z  roweru. Obszar  Rynku  i  sąsiadujących  ulic  
w  mieście,  a  także  lokalnych  centrów  osiedli 
i miasteczek  w  obszarze  funkcjonalnym to 
reprezentacyjne  miejsca z funkcją usługową, handlową,  
rozrywkową oraz  miejsce  spotkań  z ograniczonym  
ruchem  samochodów  
osobowych. 

− Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu 
zwiększenia płynności transportu poprzez remonty 
i modernizację istniejących dróg oraz budowę nowych ich 
odcinków oraz budowę systemu inteligentnego 
sterowania ruchem; 

− Promowanie i rozwój komunikacji zbiorowej oraz 
alternatywnych form transportu w stosunku do pojazdów 
spalinowych, w tym budowa infrastruktury dla rozwoju 
elektromobilności; 

− Rozbudowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą; 

− Optymalny rozwój sieci drogowej, z uwzględnieniem 
konieczności zachowania i kreowania dobrego klimatu 
akustycznego w mieście oraz budowa systemu 
inteligentnego sterowania ruchem drogowym; 

− Zrównoważony rozwój transportu poprzez wzmacnianie 
środków transportu zbiorowego, rowerowego a także 
ruchu pieszego względem dominującego ruchu 
samochodowego wraz z budową infrastruktury dla 
rozwoju elektromobilności; 

− Zastosowanie środków technicznych oraz rozwiązań 
organizacyjnych (wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
poza zurbanizowane części miasta) ograniczających 
oddziaływanie hałasu komunikacyjnego. 

Projekt Programu... wpisuje się w misję 
analizowanego dokumentu głównie w obszarze 
interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza 
ale również w obszar zagrożenia hałasem. 

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta KIELCE do roku 2030 - projekt 

Cel nadrzędny: Podnoszenie jakości życia mieszkańców 
i efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach 
zmian klimatu. 
Cele strategiczne: 
1. Włączanie adaptacji do zmian klimatu w politykę 

rozwoju miasta. 
2. Wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej 

− Realizacja polityki miejskiej w sposób uwzględniający 
zagadnienia zmian klimatu (fale upałów, burze, wichury, 
ulewy); 

− Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego zieleni miejskiej; 

− Ograniczanie skutków występowania ekstremalnych 
zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych; 

− Rozbudowa systemu informacyjno – edukacyjnego 

Projekt Programu... wpisuje się w cel nadrzędny 
oraz cele strategiczne analizowanego 
dokumentu głównie w zagadnienia 
horyzontalne: adaptacja do zmian klimatu 
i edukacja ekologiczna, a także w następujące 
obszary interwencji: ochrona klimatu i jakości 
powietrza, zagrożenie poważnymi awariami, 
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Cele / działania 
dokumentu strategicznego 

Cele/kierunki interwencji 
projektu POŚ dla miasta Kielce 

Sposób uwzględnienia celów/ działań 
dokumentu strategicznego w projekcie POŚ dla 

miasta Kielce 

w łagodzeniu skutków zmian klimatu. 
3. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne 

zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne 
(ekstremalne opady, powodzie, susze, upały). 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji 
ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami 
klimatu. 

5. Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności 
publicznej w obliczu zmian klimatu. 

 

dedykowanego mieszkańcom oraz wyposażenie służb 
ratowniczych w niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania narzędzia; 

− Ograniczanie wpływu infrastruktury publicznej na zmiany 
klimatu (uszczelnienie, utwardzenie powierzchni, 
urbanizacja). 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-
ściekowa, zasoby przyrodnicze. 
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