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 Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia  

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) gmina Sadowie zwraca się z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie przeprowadzenia odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 – 

2015. 

 Naszym zdaniem wśród planowanych zadań rewitalizacyjnych nie zawierają się 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Tym samym 

stwierdzamy, że projekt będzie miał neutralny wpływ na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych istotnych strat w środowisku 

naturalnym. Projekt nie będzie miał wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje 

się również powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. Prace 

remontowe nie spowodują zmiany właściwości fizyczno - chemicznych wód podziemnych 

oraz zaburzeń w ich lokalnej cyrkulacji. Nie będą również miały wpływu na świat zwierzęcy  

i roślinny.  

Miejsce realizacji projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000 i nie będzie  

na nie oddziaływał. Realizacja projektu nie narusza zakazów przewidzianych dla tego obszaru 

i nie stoi w sprzeczności z regulacjami określonymi dla wyżej wymienionego obszaru, a tym 

samym nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru objętego ochroną. Zatem 

realizacja projektu nie wymaga uzyskania przed decyzją o pozwoleniu na budowę „decyzji  



o środowiskowych uwarunkowaniach”, o której mowa jest w ustawie Prawo Ochrony 

Środowiska, z dnia 27.04.2001 roku (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póź.zm.). 

 Na potwierdzenie naszego zdania załączamy do pisma: 

• Uwarunkowania środowiskowe wynikające z realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 – 2015. 

• „Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 – 2015”  

• Mapę miejscowości Sadowie z naniesionym obszarem rewitalizacji. 

 

 Ze względu bliski termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu (30 VI 2009 r.) 

zwracamy się z prośbą o możliwie szybkie wydanie opinii. 

 

        Z poważaniem 

Wójt Gminy Sadowie 

(-) Stanisław Olszański 
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Uwarunkowania środowiskowe wynikające z realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie na lata 2007 – 2015 

 

1. Charakter działań przewidziany w Lokalnym Programu Rewitalizacji dla 

miejscowości Sadowie na lata 2007 – 2015 

 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. 

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie jest 

spowodowanie kompleksowej odnowy przestrzennej, gospodarczej, ekologicznej i społecznej 

części miejscowości wyznaczonej do rewitalizacji, obejmującej teren: 

• rozciągający się wzdłuż drogi, od siedziby Urzędu Gminy do granicy terenu Zespołu 

Szkół.  

• włączono do niego także przyległe działki planując kompleksowe ich 

zagospodarowanie, budowę placów zabaw, ciągu pieszo – rowerowego, kortów 

tenisowych, boiska itp. 

 

Teren objęty planowaną rewitalizacją przedstawia załącznik do niniejszego pisma. 

 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na zdegradowanym obszarze 

miejscowości Sadowie ma: 

1. Poprawić estetykę przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum 

Sadowia,  

2. Zwiększyć bezpieczeństwo w centrum Sadowia,  

3. Stworzyć infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, niezbędną do aktywnego spędzania 

czasu przez mieszkańców, 

4. Zwiększyć poziom integracji mieszkańców Sadowia.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie opracowany został na lata 2007 – 

2015, a jego realizacja została podzielona na trzy etapy.  

W pierwszym realizowane będą prace związane z: zagospodarowaniem terenu przed GOK            

i OSP (studnia, fontanna, tereny zielone, ławeczki, oświetlenie, wymiana nawierzchni itp.), 

budową placu zabaw za GOK i OSP (dla młodszych i dla starszych dzieci) wraz  



z wyposażeniem, remontem elewacji i dachu GOK, nasadzeniem roślin, powstaniem 

elementów małej architektury i oświetleniem, budową ciągów pieszo – rowerowych  

i chodników. 

Drugi etap obejmował będzie: budowę Skate Parku wraz z wyposażeniem, budowę ciągów 

pieszo – rowerowych i chodników, nasadzenie roślin, powstanie elementów małej 

architektury i oświetlenia. 

Trzeci etap realizacji LPR, który planowany jest na lata 2014 - 2015 uwzględnia następujące 

zadania inwestycyjne: budowa parkingu z drogą dojazdową, budowa ciągów pieszo – 

rowerowych i chodników, budowa kortów tenisowych, budowa boiska wielofunkcyjnego 

(strefy imprez na wolnym powietrzu), z miejscem pod budowę sceny 

z zadaszeniem, zapleczem i dojazdem, nasadzenie roślin, powstanie elementów małej 

architektury i oświetlenia. Dodatkowo będą prowadzone działania w sferze gospodarczej 

i społecznej. 

Planowane zamierzenia inwestycyjne nie spowodują negatywnego przekształcenia 

analizowanego obszaru jak i terenów sąsiednich. 

 

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach. 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który ma za zdanie wskazanie kierunków 

i sposobów rozwoju opisywanego obszaru. Wiele innych podmiotów tworzy na różnych 

szczeblach dokumenty o charakterze strategicznym. LPR poprzez swoją treść umiejętnie do 

nich nawiązuje, jest w stosunku do tych opracowań komplementarny. Ideą takiej zgodności 

jest wzajemne uzupełnianie się działań dla dobra terenu, na którym są podejmowane. 

Działania będą dzięki temu bardziej efektywne, a ich kompleksowość będzie warunkować 

rozwój całego obszaru. 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. 

Nawiązanie do: 

• Misji – „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego” w tym zwłaszcza poprzez „warunki estetyczne środowiska”  

i „dostępność do pozytywnych osiągnięć cywilizacyjnych”(str. 84); 

• Celu generalnego – „Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego 



rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej” (str. 84); 

• Celu warunkującego 1 – „Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu 

innowacyjności województwa”, priorytet 4 „Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji 

wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast  

i centrów gmin województwa”, kierunki działań 5,8 (str. 86 – 89); 

• Celu warunkującego 3 – „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 i kultury”, priorytet 1 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu  

i rekreacji”, kierunki działań 1, 3,4,5,6, priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturowego”, kierunki działań 2,3 (str. 92 – 94); 

• Celu warunkującego 5 – „Rozwój systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej”, priorytet 2 „Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu 

komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu”, kierunek 

działań 1, priorytet 4 „Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska”, kierunki 

działań 1,2 (str. 97 – 100); 

• Celu warunkującego 6 – „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich” (str. 101 – 103). 

 

2. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006 – 2014. 

LPR wpisuje się również w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim 

na lata 2006 - 2014 zakładającą rozwój sektora turystyki oraz obszarów z nią związanych. 

Turystyka jest specyficznym działem gospodarki, który rozwija się w konkretnej przestrzeni, 

dlatego każde inne działanie w tej przestrzeni ma wpływ na rozwój tego działu. Turystyka nie 

może rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, a także bez 

inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna i społeczna (str. 313). 

LPR dla miejscowości Sadowie jest zgodny z następującymi zapisami Strategii Rozwoju 

Turystyki w woj. Świętokrzyskim: 

• Cel pośredni - Rozwój otoczenia sprzyjającego rozwojowi województwa 

świętokrzyskiego. 

• Cel operacyjny 1 – tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym, 

działanie: rozwój regionalnego systemu zatrudnienia w turystyce oraz warunków 

kreowania systemów lokalnych (str. 335). 



• Cel operacyjny 2 – wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców turystycznych, działanie: 

tworzenie zachęt inwestycyjnych (str. 335). 

 

Obszar priorytetowy - Przestrzeń turystyczna: 

• Cel 2 – kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni 

turystycznej, działanie 1: rozwój innowacyjny infrastruktury na rzecz zrównoważonego 

rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. (str. 390-391). 

• Cel 3 – rozwój mikro przestrzeni turystycznej, działanie 1: rewitalizacja zabytkowych 

układów urbanistycznych oraz cennych obiektów zabytkowych (str. 392). 

 

3. Strategia Rozwoju Gminy Sadowie. 

Zgodność z: 

• Cel strategiczny nr 1 – „Tworzenie atmosfery współpracy na rzecz rozwoju gminy”  

(str. 76); 

• Cel strategiczny nr 3 – „Promocja gminy” (str. 79); 

• Cel strategiczny nr 6 – „Opracowanie kompleksowego programu ekorozwoju gminy”  

(str. 86); 

• Cel strategiczny nr 7 – „Rozwój turystyki i agroturystyki” (str. 87); 

• Cel strategiczny nr 9 – „Rozwój przedsiębiorczości” (str. 89). 

 

4. Plan Odnowy Miejscowości Sadowie. 

Zapisy LPR dla miejscowości Sadowie są zgodne z następującymi zapisami priorytetowymi 

Planu Odnowy Miejscowości Sadowie: 

• Cel 1 – „Zagospodarowanie centrum wsi” (str. 23); 

• Cel 2 – „Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego” (str. 23); 

• Cel 3 – „Budowa placu zabaw” (str.24); 

• Cel 4 – „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowiu” (str. 24); 

• Cel 8 – „Budowa Skateparku” (str. 25); 

• Cel 10 – „Budowa ścieżek rowerowych” (str. 26). 

 



5. Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego. 

Działania, które będą podejmowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  

w miejscowości Sadowie wpisują się następujące zapisy Strategii Rozwoju Powiatu  

Opatowskiego: 

• Założenia ogólne – „Proces zarządzania rozwojem powiatu musi mieć obecnie charakter 

aktywny i powinien być oparty na podejściu długoterminowym, w którym działania 

bieżące i średniookresowe powinny wynikać z ustaleń o charakterze perspektywicznym” 

(str.7); 

• Założenia ogólne – „Strategia nie ogranicza autonomii gmin” (str.8); 

• Założenia metodologiczne – „Wiodącym podmiotem rozwoju powiatu opatowskiego są  

i będą gminy” (str.9); 

• Misja powiatu – „Chcemy być wyróżniającym się powiatem pod względem rozwoju 

przedsiębiorczości, produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz atrakcyjności turystycznej  

i kulturowej, z poszanowaniem potrzeb mieszkańców i środowiska naturalnego” (str.80); 

• Obszar 1 – „Przedsiębiorczość” – tworzenie nowych miejsc pracy – zmniejszanie 

bezrobocia, cel 1 „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości”, cel 3 „Rozwój 

bazy usługowo – handlowej” (str. 91 – 93);  

• Obszar 3 – „Środowisko społeczne” – poprawa jakości życia mieszkańców, cel 1 

„Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego”, cel 4 „Polityka prorodzinna  

i przeciwdziałanie patologiom społecznym” (str. 98 – 101); 

• Obszar 4 – „Turystyka, kultura, sport” – wykreowanie powiatu jako ośrodka usług 

turystycznych i kulturowych”, cel 1 „Rozwój bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej”, cel 2 

„Kultywowanie i promocja kultury lokalnej” (str. 102 – 103); 

• Obszar 5 – „Infrastruktura techniczna” – budowa brakujących elementów infrastruktury           

i modernizacja istniejących, Cel 3 „Przygotowanie warunków do rozwoju budownictwa 

komunalnego, przemysłowego i mieszkaniowego” (str. 104 – 105).  

 

6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sadowie. 

Działania związane z rewitalizacją miejscowości Sadowie są zgodne ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie  



Dla w/w dokumentów o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) oraz dla „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie” 

wykonywane były prognozy oddziaływania na środowisko. 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska. 

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Sadowie jest 

spowodowanie kompleksowej odnowy przestrzennej, gospodarczej, ekologicznej i społecznej 

części miejscowości wyznaczonej do rewitalizacji. 

Rewitalizacja miejscowości Sadowie koncentruje się na trzech głównych obszarach: 

• rozwój gospodarczy - nowe miejsca pracy oraz warunkowanie powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych, rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej  

(np. uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej),  

• rozwój społeczny – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom  

i wykluczeniu społecznemu (przestępczości, marginalizacji, bezrobociu), 

• rozwój infrastrukturalno - przestrzenny – remont obiektów użyteczności publicznej, 

kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, budowa elementów małej 

infrastruktury rekreacyjnej, budowa miejsc stanowiących miejsce rozrywki i integracji dla 

mieszkańców. 

Proponowane w programie rozwiązania zapewniają ochronę środowiska tego terenu i są 

zgodne z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. 

 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Emisja gazów oraz pyłów 

Emisja gazów i pyłów do powietrza będzie związana z ogrzewaniem budynków mieszkalnych 

i usługowych oraz ruchem pojazdów po drogach. Realizacja projektów powinna pozytywnie 

wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze względu na 

projektowanie termomodernizacji budynków. 

Wytwarzanie odpadów 

Na rewitalizowanym terenie powstają i będą powstawały odpady związane głównie  

z zamieszkiwaniem ludności, czyli odpady komunalne oraz odpady z działalności usługowej. 

Odpady gromadzone są w pojemnikach na odpady i wywożone zgodnie z zasadami 

przyjętymi na terenie gminy Sadowie. 



 

Wprowadzenie ścieków do wód i ziemi 

Na terenie objętym rewitalizacją nie ma zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej. Ścieki  

z budynków mieszkalnych i obiektów usługowych są gromadzone w szczelnych zbiornikach 

do gromadzenia ścieków. Zamierzenia planowane do realizacji w ramach LPR nie będą 

powodować zwiększenia ilości ścieków. 

 

Wykorzystywanie zasobów środowiska 

Projektowany w LPR sposób zagospodarowania terenu nie wiąże się z wykorzystywaniem 

zasobów środowiska. Zagospodarowanie analizowanego obszaru nie spowoduje 

niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu. 

 

Emitowanie hałasu 

Projektowany sposób zagospodarowania tego terenu nie spowoduje zwiększenia emisji 

hałasów.  

 

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko 

 

a) prawdopodobieństwo występowania, czas trwania, zasięg, częstotliwość  

i odwracalność 

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkim. Zasięg 

oddziaływania określają granice LPR przedstawione na załączonej do pisma mapce. Stanowi 

on centrum wsi Sadowie. Realizacja programu będzie rozłożona w czasie (od 2007 roku do 

2015) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy i odwracalny. 

Okoliczni mieszkańcy mogą odczuwać uciążliwość wyłącznie w trakcie prowadzenia robót 

(hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego). Po zakończeniu inwestycji będziemy 

mieli do czynienia z oddziaływaniem wtórnym: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, 

funkcjonalności i bezpieczeństwa. 

 

b) Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych lub trans 

granicznych 

Realizacja LPR nie spowoduje występowania skumulowanych oddziaływań. Realizacja 

programu nie spowoduje: zmiany jakości wody, czy powietrza. Nie nastąpi degradacja 



ekosystemów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 

 

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska 

Istnieje znikome prawdo podobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia 

dla środowiska. Specyfika i zakres planowanych do wykonania robót wpłyną oszczędnie 

wykorzystywanie terenu oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiadujących działek. 

 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko 

 

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczeniu 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu 

Tereny objęte LPR nie stanowią obszarów o szczególnych właściwościach naturalnych. 

Wg. danych podawanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach na terenie miejscowości Sadowie nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru 

zabytków. 

Planowane do realizacji zamierzenia nie są wrażliwe na oddziaływania. Na terenie tym brak 

jest istniejących przekroczeń standardów jakości środowiska, jak również intensywnego 

wykorzystania terenu. 

 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody oraz obszary 

podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

 

Teren objęty LPR nie znajduje się w granicach żadnej strefy ochrony przyrody.  Na terenie 

miejscowości Sadowie nie znajdują się pomniki przyrody, które byłyby ujęte  

w rejestrach. 



Mapa miejscowości Sadowie z naniesionym obszarem rewitalizacji. 

 

Źródło: Opracowanie własne gminy Sadowie 


