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Odpowiadając na pismo z dnia 08.11.2021r. znak: KAPE/W/409/8.11.2021, dotyczące 
wyrażenia zgody na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn.: „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” –

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się 
z argumentami przedstawionymi w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do w/w pisma, jak 
również po przeanalizowaniu działań planowanych do realizacji w ramach projektu 
aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” - uznaje, iż 
w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ze względu na to, że realizacja 
przewidzianych działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie 
zdrowia i życia ludzi.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowy projekt stanowi aktualizację 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” – przyjętego uchwałą Rady Miasta 
Kielce nr III/44/2018 z dnia 6 grudnia 2018.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 
20.10.2015r., znak: NZ.9022.5.92.2015 zaopiniował projekt „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Kielce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko bez 
zastrzeżeń. Następnie pismem z dnia 02.10.2018r. znak: NZ.9022.5.105.2018 wyraził zgodę 
na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu aktualizacji w/w dokumentu.

Przedłożony przy piśmie z dnia 08.11.2021r. znak: KAPE/W/409/8.11.2021 kolejny 
projekt aktualizacji PGN obejmuje dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu prawnego, 
dodanie kontrolnej inwentaryzacji emisji za rok 2020, aktualizację listy zadań i wartości 
celów w zakresie redukcji emisji, oszczędności energii oraz wykorzystania energii z OZE.

Zgodnie z projektem, cel strategiczny wyznaczony dla Miasta Kielce w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej brzmi: „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 wyznaczone dla realizacji celu głównego:

• Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2027 o 97 331 Mg 
CO2 (9%) w stosunku do roku bazowego (łącznie dla wszystkich planowanych zadań); 



• Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2027 roku w stosunku do roku 
bazowego o 217 129 MWh (12%) (łącznie dla wszystkich planowanych zadań), 

• Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 
2027 roku o 10192 MWh (0,35%) w stosunku do prognozowanego zużycia energii (łącznie 
dla wszystkich planowanych zadań). 

Zadania umożliwiające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (i innych 
szkodliwych zanieczyszczeń) jak również działania wspomagające osiągnięcia celów 
klimatyczno - energetycznych podzielono na obszary i priorytety:
• Obszar 1 – Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
1.1 Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej.
1.2 Instalacja OZE w pozostałych budynkach.
• Obszar 2 – Efektywna produkcja i wykorzystanie energii 
2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych.
2.2 Modernizacja systemów energetycznych w przemyśle.
• Obszar 3 – Ograniczenie emisji z budynków
3.1Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności 
energetycznej.
• Obszar 4 – Niskoemisyjny transport 
4.1 Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek miejskich 
na niskoemisyjne.
4.2 Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego.
4.3 Zrównoważona mobilność mieszkańców.
4.4 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia 
emisji.
• Obszar 5 – Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych
5.1 Modernizacja oświetlenia publicznego.
• Obszar 6 – Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej 
6.1 Produkcja i dystrybucja ciepła.
• Obszar 7 – Polityki i strategie 
7.1 Realizacja wymogów prawnych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.
• Obszar 8 – Informacja i edukacja 
8.1 Upowszechnianie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu niskoemisyjnej i zrównoważonej 
gospodarki oraz ekologii.
8.2. Niskoemisyjne zarządzanie miastem.

Przedstawione cele będą wymagały przeprowadzenia działań zarówno nieingerujących 
bezpośrednio w środowisko (tj. edukacja ekologiczna jednostek samorządu terytorialnego, 
partnerów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności) jak 
również zadań inwestycyjnych, podczas realizacji których może pojawić się chwilowe, 
krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko (tj. termomodernizacja budynków, 
inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej, działania związane z OZE). Inwestycje te 
powodować będą negatywne oddziaływanie na środowisko jedynie na etapie prowadzenia 
robót budowlanych/modernizacyjnych (możliwe są uciążliwości związane z pracą maszyn 
i urządzeń, dotyczące hałasu, wibracji i emisji zanieczyszczeń do powietrza). W dłuższej 
perspektywie przyczynią się jednak do poprawy stanu środowiska na analizowanym terenie 
i będą na nie oddziaływać pozytywnie.

Jak wynika z uzasadnienia wniosku, opracowanie nie wyznacza ram dla późniejszej 
realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacji 
postanowień zawartych w dokumencie, które mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie 
na środowisko.



W przedłożonym projekcie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Kielce” brak jest szczegółowych informacji co do zakresu i parametrów przewidzianych 
inwestycji. Jednak trzeba założyć, że niektóre przedsięwzięcia (tj. przebudowa/budowa dróg 
oraz budowa nowych obiektów), jeśli zostaną przekroczone progi określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1839), mogą zostać 
zaliczone do przedsięwzięć, których realizacja powinna zostać poprzedzona postępowaniem 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zapisy dokumentu dotyczą tylko obszaru mieszczącego się w granicach jednej Gminy 
– Miasta Kielce i nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych i transgranicznych.

Ujęte w planie Gospodarki Niskoemisyjnej kierunki działań są zgodne z celami 
wyznaczonymi w dokumentach szczebla międzynarodowego, krajowego, regionalnego 
i lokalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do zapisu art. 48 ust. l ustawy z dnia 
03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021r., poz. 247, z późn. zm.) –
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał jak na wstępie.
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