
Załącznik nr 1 

W tabeli przedstawiono te cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych, które zostały ujęte w tworzeniu strategii ochrony środowiska  

w Programie Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Końskie na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r.  

Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodno ści Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Ko ńskie 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Nadrzędne dokumenty strategiczne  

Długookresowa 
Strategia 

Rozwoju Kraju. 
Polska 2030. 
Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla miasta i gminy Końskie 
 (I-XIII) 

- 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 

I. Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków, I.3. Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej, I.5. 
Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko, 
IV. Ochrona przed powodzią, 
VI. Optymalizacja zużycia wody – VI. 2. Poprawa 
skuteczności zaopatrzenia w wodę, 
VII. Racjonalna gospodarka ściekowa – VI.3. Stworzenie 
kompleksowego systemu gospodarki ściekami socjalno - 
bytowymi 

- 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
I. Poprawa jakości powietrza - I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko, 

- 

Strategia 
Rozwoju Kraju 

2020 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania 
rozwojem  

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Realizacja wszystkich celów 
aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 

Końskie ma na celu 
administrowanie i zarządzanie 

zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Wszystkie cele wyznaczone w 
aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 

Końskie służą zapewnieniu 
bezpieczeństwa życia obywatela. 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka  
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Wszystkie cele wyznaczone 
aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 

Końskie służą rozwojowi 
gospodarczemu gminy z 

zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, a tym 
samym kreowaniu konkurencyjnej 

gospodarki. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
Priorytetowe kierunki działań: 
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami, 
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, 
II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Podstawowym zadaniem celu II.6. 
Strategii Rozwoju Kraju staje się z 

jednej strony sprostanie 
rosnącemu zapotrzebowaniu na 

surowce i energię, z drugiej zaś – 
znajdowanie takich rozwiązań, by 

maksymalnie ograniczyć 
negatywny wpływ na środowisko, 

nie hamując przy tym wzrostu 
gospodarczego. Stąd zgodność 

analizowanego POŚ z SRK 
przejawia się poprzez wszystkie 

13 celów POŚ. 
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka  
Cel II.7.  Zwiększenie efektywności transportu 

Cel I. – Poprawa jakości powietrza -  I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko, 

- 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i 
terytorialna 
III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów 
usług publicznych 

Cel I. – Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków (sieć gazowa, ciepłownicza), 
 Cel I. – Poprawa jakości powietrza - I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko, 
Cel II. – Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
gminy – II.1. Promocja ekologicznych środków transportu, 
II.2. Infrastruktura komunikacyjna i mniejszej emisyjności 
hałasu, 

POŚ jest spójny z Celem III.2. 
poprzez wprowadzenie 

odpowiednich standardów 
świadczenia usług publicznych 

oraz zwiększeniu ich dostępności, 
któremu służyć będzie szersze i 

bardziej kompleksowe 
wykorzystanie technologii 

informatycznych 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Cel. IV. Ochrona przed powodzią – IV.1. Minimalizacji 
zagrożenia klęskami powodzi, 
Cel VI. Optymalizacja zużycia wody – VI.2. Poprawa 
skuteczności zaopatrzenia w wodę,  
Cel VII. Racjonalna gospodarka ściekowa - VII.3. Stworzenie 
kompleksowego systemu gospodarki ściekami socjalno - 
bytowymi  
Cel X. Racjonalna gospodarka odpadami – X.1. 
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy, 
 
 

i komunikacyjnych oraz rozwój 
niezbędnej do tego infrastruktury. 

Dotyczy to zarówno usług 
administracyjnych (formularze, 

zgłoszenia, wnioski), 
edukacyjnych, części opieki 
medycznej (administrowanie 

danymi, częściowa diagnostyka), 
kulturalnych (digitalizacja 

zasobów kultury i dziedzictwa 
narodowego) czy komunalnych 

(rozwój infrastruktury 
kanalizacyjnej, wodociągowej, 

umożliwiającej selektywną zbiórkę 
odpadów etc.). 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i 
terytorialna 
III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla 
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

W ramach wszystkich celów POŚ 
wyznaczono zadania dotyczące 

ujmowania szczególnych 
wymagań środowiska z zakresu 

danego obszaru interwencji 
w planowaniu przestrzennym 

miasta i gminy Końskie 

Strategia 
„Bezpieczeństw
o Energetyczne 
i Środowisko” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska 

Cel. I. Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków (zadania dotyczące efektywności energetycznej), 
I.5. Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko 
(transport niskoemisyjny), 
Cel. V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
Cel VI. Optymalizacja zużycia wody, 
Cel VIII. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 
kopalin ze złóż 
Cel IX. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu 
użytkowania powierzchni ziemi.  

- 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię  

Cel. I. Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków (zadania dotyczące efektywności energetycznej), 
I.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

- 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 
Wszystkie cele wyznaczone w 

POŚ służą poprawie stanu 
środowiska 

Strategia 
innowacyjności i 

efektywności 
gospodarki 

„Dynamiczna 
Polska 2020” 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego 
i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki 

- 

Tworzenie mechanizmów 
regulacyjno – finansowych obywa 

się na wyższych poziomach 
administracyjnych 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców 

Cel. I. Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków (zadania dotyczące efektywności energetycznej), 
I.5. Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko 
(transport niskoemisyjny), 
Cel. V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
Cel VI. Optymalizacja zużycia wody, 
Cel VIII. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 
kopalin ze złóż 
Cel IX. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu 
użytkowania powierzchni ziemi. 

- 

Strategia 
rozwoju 

transportu do 
2020 roku (z 

perspektywą do 
2030 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego 
systemu transportowego 
Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej 
sieci infrastruktury transportowej, 

Cel I. – Poprawa jakości powietrza - I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko, 
Cel II. – Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
gminy – II.1. Promocja ekologicznych środków transportu, 
II.2. Infrastruktura komunikacyjna i mniejszej emisyjności 
hałasu, 

W ramach Celu I i II POŚ dla 
miasta i gminy Końskie 

realizowane będą inwestycje  z 
zakresu infrastruktury drogowej, 
które będą sprzyjać tworzeniu 

zintegrowanego systemu 
transportowego w skali 

ponadlokalnej. 
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego 
systemu transportowego 
Cel szczegółowy 4. Ograniczenie negatywnego wpływu 

Cel I. – Poprawa jakości powietrza - I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko 

- 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

transportu na środowisko 
Strategia 

zrównoważoneg
o rozwoju wsi, 

rolnictwa i 
rybactwa na lata 

2012 - 2020 

Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia 
na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 
przestrzennej 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) - 

Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) - 
Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do 
zmian klimatu na obszarach wiejskich 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) - 

Strategia 
„Sprawne 

Państwo 2020” 

Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań 
rozwojowych 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) - 

Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych 

Cel I. – Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków (sieć gazowa, ciepłownicza), 
 Cel I. – Poprawa jakości powietrza - I.5. Ograniczenie presji 
transportu drogowego na środowisko, 
Cel II. – Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
gminy – II.1. Promocja ekologicznych środków transportu, 
II.2. Infrastruktura komunikacyjna i mniejszej emisyjności 
hałasu, 
Cel. IV. Ochrona przed powodzią – IV.1. Minimalizacji 
zagrożenia klęskami powodzi, 
Cel VI. Optymalizacja zużycia wody – VI.2. Poprawa 
skuteczności zaopatrzenia w wodę,  
Cel VII. Racjonalna gospodarka ściekowa - VII.3. Stworzenie 
kompleksowego systemu gospodarki ściekami socjalno - 
bytowymi  
Cel X. Racjonalna gospodarka odpadami – X.1. 
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy, 

- 
 

Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Realizacja wszystkich celów POŚ 
służy zapewnieniu 

bezpieczeństwa mieszkańców 
(bezpieczeństwo zdrowia i życia w 

wyniku niedotrzymania dobrego 
stanu środowiska może być 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

zagrożone) 

Strategia 
rozwoju systemu 
bezpieczeństwa 

narodowego 
Rzeczypospolite
j Polskiej 2022 

Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego 
Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z 
polityką bezpieczeństwa 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Realizacja wszystkich celów POŚ 
służy zapewnieniu 

bezpieczeństwa mieszkańców 
(bezpieczeństwo zdrowia i życia w 

wyniku niedotrzymania dobrego 
stanu środowiska może być 

zagrożone) 

Krajowa 
strategia 
rozwoju 

regionalnego 
2010 – 2020: 

regiony, miasta, 
obszary wiejskie 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Wszystkie cele wyznaczone 
aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 

Końskie służą rozwojowi 
gospodarczemu gminy z 

zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, a tym 
samym kreowaniu konkurencyjnej 

gospodarki. 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Wszystkie cele wyznaczone 
aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy 

Końskie służą rozwojowi 
gospodarczemu gminy z 

zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, a tym 

samym przeciwdziałanie 
obszarom problemowym. 

Strategia 
Rozwoju 
Kapitału 

Ludzkiego 2020 

Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz 
efektywności systemu opieki zdrowotnej 
Kierunek interwencji - Kształtowanie zdrowego stylu 
życia poprzez promocję zdrowia, edukację zdrowotną 
oraz prośrodowiskową 
oraz działania wspierające dostęp do zdrowej i 
bezpiecznej żywności, w tym 

I. Poprawa jakości powietrza, 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
gminny, 
III. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na 
człowieka i środowisko, 
V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
IX. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu 

Czwarty cel strategii odnosi się do 
szeroko rozumianego zdrowia 
społeczeństwa. Realizacja tego 
celu wyraża się poprzez realizację 
celów I, III, V, IX odnoszące się 
bezpośrednio do utrzymania 
dobrego stanu środowiska życia 



Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodno ści Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Ko ńskie 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

m. in. poprawa poziomu aktywności fizycznej 
społeczeństwa, zmniejszenie liczby zachowań 
ryzykownych dla zdrowia, tj. palenia tytoniu, 
nadużywania alkoholu, używania narkotyków, 
ryzykownych zachowań seksualnych, oraz 
nieodpowiedniej diety. 

użytkowania powierzchni ziemi, 
 

człowieka. 

Strategia 
Rozwoju 
Kapitału 

Społecznego 
2020 

Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie 
potencjału kulturowego i kreatywnego 

IV. Ochrona przed powodzią, 
XI. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 
użytkowanie oraz zachowanie funkcji ekosystemów i 
walorów przyrodniczych  

Cele wyznaczone w POŚ są 
spójne poprzez zapewnienie 

ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. 

Polityka 
energetyczna  

Polski do 2030 r. 

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej 

I. Poprawa jakości powietrza – I.1. Zmniejszenie emisji 
pochodzącej ze spalania paliw podczas ogrzewania 
budynków oraz kierunek interwencji I.3. Propagowanie 
gospodarki niskoemisyjnej 

Cel I POŚ, w dwóch kierunkach 
interwencji obejmuje zadania 

dotyczące zwiększania 
efektywności energetycznej w 

budynkach. 
2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i 
energii 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 

spójny 

3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii 
elektrycznej oraz ciepła 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 

spójny 

4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania 
energii elektrycznej poprzez wprowadzanie energetyki 
jądrowej 

- 
Na terenie miasta i gminy Końskie 

nie planuje się wykorzystania 
energetyki jądrowej 

5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w tym biopaliw 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 

spójny 

6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i 
energii 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 

spójny 

7. Ograniczenie oddziaływania energetyki na 
środowisko 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 

spójny 

Dokumenty sektorowe  
Krajowy 
Program 
Ochrony 

Poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej 
Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków 
życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

I. Poprawa jakości powietrza spójny 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Powietrza do 
roku 2020 

z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

Narodowy 
Program 
Rozwoju 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

Cel szczegółowy 1 niskoemisyjne wytwarzanie 
energii; 

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ 

NPRGN zawiera analizę realizacją 
celów innych strategicznych 
dokumentów, w której w istotny 
sposób przyczynia się do 
realizacji 
priorytetów związanych z ochroną 
środowiska i energetyką . 

Cel szczegółowy 2 poprawa efektywności 
gospodarowania surowcami i materiałami, w tym 
odpadami; 
Cel szczegółowy 3 rozwój zrównoważonej produkcji - 
obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo 
Cel szczegółowy 4 transformacja niskoemisyjna w 
dystrybucji i mobilności; 
Cel szczegółowy 5 promocja wzorców 
zrównoważonej konsumpcji. 

Krajowy plan 
gospodarki 

odpadami 2022 

− wspieranie wprowadzania niskoodpadowych 
technologii produkcji oraz zapewniających 
wykorzystanie możliwie wszystkich składników 
stosowanych surowców, 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – zadania: Kontrola 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej 
dotyczącej konieczności właściwego postępowania z 
odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpiecznymi. 
Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii 
skutkującym zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów 

spójny 

− promowanie zarządzania środowiskowego 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – zadania: zadania: 
Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, Prowadzenie działalności informacyjno – 
edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpiecznymi. Propagowanie stosowania nowoczesnych 
technologii skutkującym zmniejszeniem ilości wytworzonych 
odpadów 

spójny 

− intensywna edukacja ekologiczna promująca 
zapobieganie powstawaniu odpadów, 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – zadania: 
Podnoszenie świadomości mieszkańców o konieczności 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – korzystanie z 
PSZOK, Prowadzenie działalności informacyjno – 

spójny 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

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

− podniesienie stawek opłat za składowanie odpadów, 
w szczególności zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji 
oraz odpadów wcześniej nieprzetworzonych, 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – zadanie: Osiągnięcie 
określonych w ustawie  o utrzymaniu czystości i porządku w 
nach poziomów 

spójny 

− objęcie 100% mieszkańców systemem 
selektywnego odbierania odpadów komunalnych, 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – Objęcie 
zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania 
odpadów 100% mieszkańców gminy 

spójny 

− rozwój czystych technologii. 

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

spójny 

Krajowy 
program 

zapobiegania 
powstawaniu 

odpadów 

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. 

I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji I.4. 
Rozwój odnawialnych źródeł energii 
X. Racjonalna gospodarka odpadami 

spójny 

Budowa świadomego i 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, turystyki zamiast dóbr 
materialnych, ograniczenia zbędnej konsumpcji, 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Zagadnienia edukacji ekologicznej 
zawarte są we wszystkich 13 

celach POŚ dla miasta i gminy 
Końskie. 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

uczenia podejmowania świadomych wyborów i 
wsparciu dobrych praktyk oraz inicjatyw społecznych. 

Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów 
komunalnych 

X. Racjonalna gospodarka odpadami – kierunek interwencji: 
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy, 
zadanie: Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

spójny 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2014 - 2020 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

I. Poprawa jakości powietrza, 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy, 
III. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych 
ma człowieka i środowisko, 
V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód, 
IX. Ochrona gleb i zapewnienie właściwego sposobu 
użytkowania powierzchni ziemi, 
XIII. Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków  

POŚ spójny. „Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki” będzie 
osiągnięte poprzez realizację 6 
celów dotyczących różnych 
obszarów interwencji. 

 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ miasta i gminy Końskie (I-XIII) 

Spójny. Wszystkie cele POŚ służą 
ochronie środowiska, wszystkie 
obejmują zagadnienia adaptacji 
do zmian klimatu. 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji: Rozwój 
odnawialnych źródeł energii.  

Spójny 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury 

IV. Ochrona przed powodzią, 
XI. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 
użytkowanie oraz zachowanie funkcji ekosystemów i 
walorów przyrodniczych gminy, 

Cele wyznaczone w POŚ są 
spójne poprzez zapewnienie 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. 

Program 
ochrony i 

zrównoważoneg
o 

użytkowania 
różnorodności 

biologicznej oraz 
Plan działań na 

lata 

Cel nadrzędny Poprawa stanu różnorodności 
biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z 
rozwojem społeczno-gospodarczym kraju 

IX. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 
użytkowanie oraz zachowanie funkcji ekosystemów i 
walorów przyrodniczych powiatu. 

Spójny 
Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy 
oraz kształtowanie postaw społeczeństwa 
związanych z włączaniem się do działań na rzecz 
różnorodności biologicznej. 
Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów 
gospodarki w działania na rzecz różnorodności 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

2015 - 2020 biologicznej 

Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie 
populacji zagrożonych gatunków i siedlisk 
Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami 
przyrodniczymi 
Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa 
ekosystemów oraz ich usług 
Cel strategiczny F: Ograniczenie presji gatunków 
inwazyjnych i konfliktowych 
Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie 
skutków zmian klimatycznych 
Cel strategiczny H: Ochrona różnorodności 
biologicznej poprzez rozwój współpracy 
międzynarodowej 

Strategiczny 
Plan 

Adaptacji dla 
sektorów i 
obszarów 

wrażliwych na 
zmiany klimatu 

do 
roku 2020 z 

perspektywą do 
2030 r. 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
i dobrego stanu środowiska 

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ Spójny 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na 
obszarach wiejskich 
Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 
Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu 
Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu 
6. Kształtowanie postaw społecznych 
sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Plan 
gospodarowania 

wodami na 
obszarach 
dorzecza 

Wisły 

Określenie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych 

V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód 
V.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń zawartych 
w ściekach komunalnych i przemysłowych 
V.2. Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych 
VI. Optymalizacja zużycia wody 

Spójny 

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 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w 
skutek działalności człowieka 

Plan 
zarządzania 

ryzykiem 
powodziowym 

na 
obszarze Wisły 

Wyeliminowanie/unikanie wzrostu 
zagospodarowania na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią 

IV. Ochrona przed powodzią Spójny 

Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o 
zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych 
Ograniczanie istniejącego zagrożenia 
powodziowego. 
Budowa programów edukacyjnych poprawiających 
świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia 
powodziowego i ryzyka powodziowego 

Program 
wodnośrodowisk

owy 
kraju 

1. Niepogarszanie stanu części wód. 

V. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód 
V.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń zawartych 
w ściekach komunalnych i przemysłowych 
V.2. Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych 

Spójny 

2. Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan 
ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy 
dla wód podziemnych. 
3. Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w 
innych unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w 
odniesieniu do obszarów chronionych (w tym 
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). 
4. Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie 
zrzutu substancji priorytetowych do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych 
substancji 
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dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Dokumenty o charakterze programowym/wdro żenionym  

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Świętokrzyskieg

o na 
lata 2014-2020 

OP3. Efektywna i zielona energia 
Priorytety inwestycyjne: 
1. Zwiększenie produkcji energii w 
województwie świętokrzyskim, 
pochodzących ze źródeł odnawialnych, oraz 
budowa systemów dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych 
2. Wsparcie dla produkcji urządzeń i 
komponentów, służących uzyskiwaniu 
energii ze źródeł odnawialnych 
3. Poprawa efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach, prowadzących 
działalność w województwie świętokrzyskim 
4. Poprawa efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych oraz w sektorze 
mieszkaniowym 
5. Wsparcie dla realizacji planów 
niskoemisyjnych 
6. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej w skojarzeniu 

I. Poprawa jakości powietrza 
I.1. Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw 
podczas ogrzewania budynków 
I.3. Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej 
I.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Spójny 

OP4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 
Priorytety inwestycyjne: 
1. Tworzenie systemów przeciwdziałania 
skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania 
następstw katastrof 
2. Zapewnienie efektywnego działania 
systemu gospodarowania odpadami 
3. Poprawa dostępu mieszkańców regionu do 
systemów oczyszczających ścieki 
komunalne 
4. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz 
wykorzystanie lokalnych i regionalnych 
zasobów przyrodniczych dla 
zrównoważonego i przyjaznego środowisku 
rozwoju turystyki. 
5. Poprawa jakości środowiska w miastach i 

XIII. Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 
XIII.1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń 
mogących powodować poważną awarię oraz ograniczenie 
jej skutków dla ludzi i środowiska 
X. Racjonalna gospodarka odpadami 
X.1. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 
miasta 
VII. Racjonalna gospodarka ściekowa 
XI. Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne 
użytkowanie oraz zachowanie funkcji ekosystemów i 
walorów przyrodniczych gminy 

Spójny 
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obszarach przemysłowych 
OP5. Nowoczesna komunikacja 
Priorytety inwestycyjne: 
1. Poprawa jakości wewnętrznych połączeń 
komunikacyjnych w regionie, szczególnie w 
kontekście zwiększenia dostępu do 
lokalnych rynków pracy oraz stref 
aktywności gospodarczej 

I.5. Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko Spójny 

Strategia 
rozwoju 

województwa 
świętokrzyskieg

o do 
roku 2020 

Cel strategiczny I: Koncentracja na poprawie 
infrastruktury regionalnej I.5. Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko Spójny 

Cel strategiczny III: Koncentracja na budowie 
kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej 
gospodarki Regionu 

Wszystkie cele POŚ dla miasta 

Wszystkie zadania opierające się 
na tworzeniu warunków 

sprzyjających 
rozwojowi nowych przedsiębiorstw 

oraz umożliwiających rozwój 
społeczeństwa 

Cel strategiczny VI: Koncentracja na ekologicznych 
aspektach rozwoju Regionu Wszystkie cele POŚ dla miasta 

Wszystkie zadania dotyczące 
ochrony zasobów przyrodniczych, 
ochrony powietrza i klimatu oraz 
infrastruktury komunalnej 

Plan 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego 
województwa 
świętokrzyskieg

o 

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

XI.1. Zachowanie systemu obszarów cennych przyrodniczo 
na terenie 

Spójny 

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

I.5. Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko 

Zwiększenie odporności struktur przestrzennych na 
zagrożenia oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego 

IV.1. Minimalizacja zagrożenia klęskami powodzią 
X.1.Ochrona gleb użytkowanych rolniczo i zapobieganie 
degradacji powierzchni ziemi 
XIII.1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń 
mogących powodować poważną awarię oraz ograniczenie 
jej skutków dla ludzi i środowiska 
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Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego XI.3. Ochrona i utrzymanie zieleni na terenach 
zurbanizowanych 

Plan gospodarki 
odpadami dla 
województwa 
świętokrzyskieg

o na 
lata 2016-2020 

Cel nadrzędny: ochrona środowiska, zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zrównoważony rozwój 
województwa, zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego województwa. 

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ Spójne 

Program 
ochrony 

powietrza dla 
województwa 
świętokrzyskieg

o 

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o 
małej mocy do 1 MW 

I. Poprawa jakości powietrza 
I.1 Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw 
podczas ogrzewania budynków 
I.2. Likwidacja procederu spalania śmieci w przydomowych 

Spójne 

OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu I. Poprawa jakości powietrza Spójne 

OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej 
I. Poprawa jakości powietrza Spójne 

OP5. Edukacja ekologiczna 

Plan utrzymania 
wód obejmujący 

obszar 
Regionalnego 

Zarządu 
Gospodarki 
Wodnej w 
Krakowie 

Zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwania 
skutków powodzi 

I. Poprawa jakości powietrza 
I.3. Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej 

Wszystkie zadania mające służyć 
ograniczeniu ryzyka wystąpienia 

powodzi 

Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w 
szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego 

IV. Ochrona przed powodzią 
IV.1. Minimalizacja zagrożenia klęskami powodzi 

Wszystkie zadania związane z 
modernizacją urządzeń wodnych 

 
 
 

Program 
ochrony 
środowiska 

województwa 
świętokrzyskieg

o na 

Cel strategiczny: Ochrona różnorodności 
biologicznej, krajobrazowej i geologicznej 
województwa 

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ Spójny 
Cel strategiczny: Prowadzenie zrównoważonego 
gospodarowania wodami umożliwiającego 
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza w 
województwie świętokrzyskim 
Cel strategiczny: Wzrost wykorzystania energii z 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Odnośny cel (w przypadku braku mo żliwo ści 
dopasowania kierunek interwencji, zadanie) 

Uwagi 

lata 2015-2020 z 
perspektywą do 

roku 2025 

odnawialnych źródeł energii 

Cel strategiczny: Poprawa klimatu akustycznego w 
województwie świętokrzyskim 

Cel strategiczny: Utrzymanie dotychczasowego 
stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 
Cel strategiczny: Gospodarowanie odpadami 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój 
województwa. 
Cel strategiczny: Zmniejszenie zagrożenia oraz 
minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 
awarii 
Cel strategiczny: Ochrona gleb przed negatywnym 
oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu 

Dokumenty lokalne  

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

dla Miasta i 
Gminy Końskie 

Wzrost efektywności energetycznej, wykorzystania 
odnawialnych źródeł oraz termomodernizacja 
budynków 

I. Poprawa jakości powietrza 
I.1. Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw 
podczas ogrzewania budynków 
I.3. Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej 
I.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Spójny 

Strategii 
Rozwoju Miasta 
i Gminy Końskie 

na lata 2014-
2022 

1.2. Poprawa jakości infrastruktury technicznej 

1.2.1. Modernizacja sieci energetycznych 
1.2.2. Kontynuacja uporządkowania infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochrona wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniami 
1.2.3. Dostosowanie infrastruktury gospodarki odpadami 
komunalnymi do potrzeb obsługi regionu 

Spójny 

1.3. Samowystarczalność energetyczna gminy 

1.3.1. Sporządzenie i wdrożenie programu osiągania 
samowystarczalności energetycznej gminy 
1.3.2. Kampania edukacyjno-informacyjna poszanowania 
energii i rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
1.3.3. Podejmowanie działań w kierunku przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 

Spójny 

 


