
 

Załącznik 2 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
 
1. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
   Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie 
obowiązków, które wynikają z dyrektyw unijnych, czyli uzyskanie we wskazanym terminie 
odpowiednich poziomów. Gmina Końskie co roku osiąga określone poziomy regulowane 
przepisami prawa. W niektórych przypadkach corocznie poziomy te są wyższe niż ustalone 
minimalne limity.  
   Tworząc nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi gmina zapewniła mieszkańcom 
pojemniki i worki do selektywnego odbierania odpadów. 
Obecnie gmina zapewnia mieszkańcom: 
• worki na odpady segregowane, dostępne dla każdego gniazda do segregacji odpadów, 
• 2 razy w roku zbiórkę elektrośmieci, 
• 2 razy w roku zbiórkę dopadów wielkogabarytowych, 
• PSZOK na ul. Spacerowej 
• odbiór śmieci co najmniej dwa razy w miesiącu na terenach osiedli, domów wielorodzinnych oraz 
jednorodzinnych na terenie miasta, oraz jeden raz w miesiącu na terenach sołectw. 
Za odbiór odpadów mieszkaniec Gminy uiszcza co miesiąc opłatę. 
   Ponadto na ulicy Spacerowej w Końskich utworzony został  Regionalny Zakład 
Zagospodarowania Odpadami w skład którego wchodzą 3 instalacje: 
- do składowania odpadów, 
- do MBP przetwarzania odpadów komunalnych, 
- do przetwarzania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji. 
   W ramach przeprowadzonego przetargu na świadczenie usługi polegającej na odbiorze 
wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wytworzonych na obszarze miasta 
i gminy Końskie, w tym z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne został wyłoniony podmiot, którym zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Końskich. 
   Z ww. przedsiębiorstwem została zawarta roczna umowa na wykonanie wspomnianej usługi tj. 
umowa ZP-272.37.2017.EP z dnia 02.01.2018 r. 
W roku 2018 zrealizowana została umowa dot. świadczenia usługi zagospodarowania odpadów 
komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy Końskie na łaczną kwotę 2 127 403,08 zł. 
W roku bazowym ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz 
zebranych z terenów ogólnodostępnych gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi ogółem 8 796,69 Mg. 
 
 
 
 
 



 

Lp. Kwartał 
Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mg 

1 I 1 784,07 

2 II 2 235,23 

3 III 2 481,93 

4 IV 2 295,46 

RAZEM 8 769,69 

 
 
 
 

Lp Kwartał 
Ilość odpadów  segregowanych odebranych od właścicieli nieruchomości  
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mg 

1 I 536,58 

2 II 820,76 

3 III 925,15 

4 IV 842,95 

Razem 3 125,4 
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Realizacja umowy świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie miasta i gminy Końskie za łączna wyniosła 1 104 000,00 zł. 

Realizacja umowy świadczenia usługi nadzoru i serwisu programu do naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za kwotę 3 690,00 zł. 

W ramach działań edukacyjnych promujących selektywne zbieranie odpadów oraz utrzymanie 
czystości i porządku na terenach publicznych Miasta i Gminy Końskie została wsparta akcja 
"Sprzątania świata" prowadzona przez szkoły podstawowe na terenie Miasta i Gminy Końskie. 
W ramach tej akcji zostały zakupione rękawice i worki oraz zebrane po akcji napełnione odpadami 
worki na kwotę 3107,18 zł. 
 
2. Program ochrony środowiska 

- Uchwała Nr LVIII/538/2018 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 31 października 2018 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 
2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020  
z perspektywą do roku 2024” 

"Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 roku” zawiera szczegółową charakterystykę gminy wraz z opisem 
uwarunkowań fizyczno-geograficznych oraz społeczno-gospodarczych. Przedstawia także ocenę 
stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: 
ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 
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gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 
awariami. Uwidacznia wpływ obecnego stanu środowiska na życie gospodarcze i społeczne 
oraz na decyzje polityczne, a także prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania Programu 
Ochrony Środowiska. Dla każdego obszaru interwencji przeprowadzono analizę SWOT, 
na podstawie której określono najważniejsze problemy gminy. Następnie poprzez analizę stanu 
środowiska określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające ze zdefiniowanych zagrożeń 
i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Cele i kierunki interwencji wyznaczono 
w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju 
i województwa oraz planów i programów na szczeblu powiatowym i gminnym. Do każdego celu 
przypisano liczbowe przedstawienie stanu lub tendencji, które określa w sposób mierzalny wpływ 
podejmowanych działań na środowisko. Wskaźniki sformułowano w taki sposób, aby umożliwiały 
określenie postępu realizacji zadań. Przedstawiono również system realizacji programu ochrony 
środowiska oraz spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi. Opracowano także 
system monitoringu, który umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą 
aktualizację celów programu.  

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą 
do 2024 roku” umożliwi efektywne i sprawne wykorzystanie środków finansowych na działania 
w zakresie ochrony środowiska. Zadania te zapewnią poprawę stanu środowiska oraz ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska 
oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony 
środowiska. 

W związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) „Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska 
dla Miasta i Gminy Końskie w latach 2015-2016” został przedstawiony Radzie Miejskiej  
w Końskich na sesji nr LII w dniu 28 czerwca 2018 r.  

Raport z Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Końskie obejmował lata  
2015 – 2016. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto analizę realizacji określonych 
priorytetów i zadań mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy 
oraz analizę tendencji zmian jakie zachodzą na jej terenie w oparciu o przyjęte wskaźniki 
monitorowania. Wskaźniki monitorowania zostały przedstawione na przestrzeni 3 lat: 2014 – 2016. 

Z analizy zadań środowiskowych, wynika, że najmniej kosztów generowały zadania 
prowadzone na rzecz ochrony przed hałasem. Najwięcej kosztów generowały zadania realizowane 
w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej działania 
opierały się na ochronie i poprawie jakości wód poprzez likwidację źródeł zanieczyszczeń, 
modernizację i budowę nowych odcinków kanalizacji i wodociągów,  a także prowadzenie 
rejestrów. Zadania z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę i gospodarki wodno-ściekowej zostały 
oraz są nadal realizowane przez gminną jednostkę samorządową i spółkę gminną Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.  

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza były to działania polegające na: rozbudowie 
i modernizacji dróg, rozbudowie instalacji odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej czy modernizacji sieci ciepłowniczej.  



 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie zagrożenia hałasem było zmniejszenie 
uciążliwości hałasu komunikacyjnego poprzez rozbudowę i modernizację dróg, a także 
prowadzenie monitoringu poziomu hałasu. 

Wyznaczone zadania z zakresu gospodarki odpadami skupiały się na zmniejszeniu wpływu 
odpadów na środowisko, rozwoju systemu gospodarki odpadami i podnoszeniu poziomu wiedzy 
społeczeństwa. 

Wśród zadań Programu Ochrony Środowiska, które wymagają większego zaangażowania 
samorządów terytorialnych zaliczono w raporcie:  

 dalszą termomodernizację budynków oraz wymianę kotłów węglowych na urządzenia 
bardziej ekologiczne, a także wsparcie działań mających na celu pozyskanie energii  
z odnawialnych źródeł; 

 edukację ekologiczną mieszkańców gminy. 

 tworzenie nowych form ochrony przyrody oraz podjęcie współpracy z instytucjami 
zarządzającymi obszarami już istniejącymi w zakresie utrzymania ich walorów,  

 zwiększenie powierzchni terenów zieleni publicznej na terenie gminy, a także utrzymanie 
oraz pielęgnację tej zieleni. 

Podsumowując raport stwierdzono, że w latach 2015 – 2016 na terenie miasta i gminy 
wykonano zamierzone inwestycje ekologiczne, część z zadań nie została określona 
w Programie Ochrony Środowiska, a część zadań jest nadal realizowanych. W raporcie docenione 
zostały organy administracji rządowej, samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje  
i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie 
określonych zadań.  

Raport z realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-
2020 z perspektywą do 2024 roku” zostanie przedłożony Radzie Miejskiej raport w 2019 roku. 

 



 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  /program wieloletni/ 
 
- uchwała Nr XII/414/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. 

zmianająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskeij w Końskich z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Końskie 

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się 

na wzroście efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 
społecznych i  środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów 
cieplarnianych.  

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska 
i jakości życia mieszkańców miasta i gminy poprzez m.in.  
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych,  
- termomodernizację budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, 
- zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, także inne dziedziny funkcjonowania 

gminy. 
We wstępnej części przedstawiono charakterystykę miasta i gminy Końskie z punktu widzenia 

aspektów wpływających na emisję dwutlenku węgla do atmosfery.  Do analizy uwzględniono liczbę 
mieszkańców, ilość obiektów mieszkalnych i przedsiębiorstw, klimat i  środowisko, gospodarkę 
odpadową oraz zaprezentowano możliwości wykorzystania OZE na terenie gminy. Oceny tej 
dokanano zgodnie z przepisami międzynarodowymi, krajowymi oraz lokalnymi dokumentami 
strategicznymi.  

W merytorycznej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku 
węgla, zużycia energii na terenie miasta gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, 
paliw transportowych, energii elektrycznej w sektorach mieszkalnictwa, użyteczności publicznej, 
gospodarczym, transporcie i oświetleniu ulicznym.  

Latami które przyjęto jako kamienie milowe w inwentaryzacji to rok 2014 jako rok bazowy oraz 
rok 2020 jako rok docelowej prognozy. 

Celem strategicznym na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
o 11,12%. Wskaźnik ten został wyliczony w oparciu o możliwy, przybliżony efekt redukcji 
poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym 
(2020) wyniesie 30 922,48 MgCO2. Cel strategiczny opiera się również na redukcji energii finalnej 
z terenu Gminy. Zakłada się, że do roku 2020 poziom zużycia energii, dzięki działaniom podjętym 
w Planie, zostanie obniżony o 54 726,25 MWh, tj. 9,21% w stosunku do roku bazowego. Trzecim 
celem strategicznym Miasta i Gminy Końskie jest wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych o 3 028,44 MWh w stosunku do wartości wykazanej w roku bazowym czyli 
83,04 MWh. Udział produkcji energii z OZE w roku bazowym jest na poziomie poniżej 1% 
w stosunku do całkowitego zużycia energii. Jest to wzrost z 0,01% do 0,54%, czyli o 0,52%. 

Do końca 2020 r. wskazany możliwy wzrost zużycia energii i emisji CO2 uwzględniający 
rozwój gospodarczy bez podejmowania działań związanych z realizacją pakietu klimatyczno-
energetycznego. Celami strategicznym na rok 2020 są: 

 ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 3,98% (297 944,40-30 922,48=267 
021,92; 278085,60-267 021,92=11 063,68; 11 063,68:278 085,60=3,98%), 



 

 redukcja zużycia energii końcowej 2,37% (634 834,51-54 726,26=580 108,26; 594 
192,31-580 108,26=14 084,05; 14 084,05:594 192,31=2,37%), 

 wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku bazowego o 0,52% 
zakładając, że w roku bazowym przyjęto wartość energii z OZE na poziomie 0,02% 
przy uwzględnieniu wartość zużycia energii pochodzącej z drewna w mieszkalnictwie. 

  
Z uwagi na fakt, że Gmina Końskie znajduje się w strefie świętokrzyskiej pod względem 

znacznego zanieczyszczenia powietrza posiada opracowany Program Ograniczania Niskiej Emisji 
na lata 2015 – 2020. Celem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest również redukcja 
zanieczyszczenia powietrza tj.: PM10– redukcja o 39,1746 Mg/rok, PM2,5  – redukcja o 25,2872 
Mg/rok, beznzo(a)piren) – redukcja o 00,0324 Mg/rok. 

W opracowania ujęto także działania, które mogą stanowić remedium, na rosnącą emisję CO2 
na terenie miasta gminy Końskie. W  działaniach tych uwzględnione zostały obszary adresowane 
zarówno do mieszkańców, przedsiębiorców jak również do włodarzy gminy. 
 



 

4. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne /założenie PGN/ 

- Uchwała Nr XLV/445/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta  
i Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Miasta i Gminy Końskie 

W 2018 roku Gmina Końskie zakończyła realizację zadania polegającą na dofinansowaniu 
kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie.  
Na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie pozyskano środki 
finansowe ze źródeł zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach w ramach programu: Poprawy jakości powietrza część 2 „KAWKA” – 
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii. 

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielanie dotacji celowych na realizację 
przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację 95 źródeł 
ciepła opalanych węglem w 95 nieruchomościach i zastąpienie ich nowoczesnym źródłem ciepła. 
Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 031 200,36 zł. Kwota dotacji ze środków 
WFOŚiGW na realizację zadania wyniosła 435 778,80 zł z czego Gmina wydała 38 871,20 zł. 
Gmina otwarta jest na nowe formy wspomagania mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła  
w przyszłości. 



 

W roku 2018 na terenie Gminy Końskie poprzez likwidację 95 starych pieców opalanych paliwem 
stałym wymienionych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła uzyskano następujący efekt 
ekologiczny: 
 

Nazwa substancji Przed realizacją dane w Mg 
1 3 
Pył PM 2,5 4,549 
Pył PM 10 4,801 
SO2 11,372 
NO2 1,643 
CO2 1 196,661 
B-a-P 0,003 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa substancji Redukcja w Mg 
1 2 
Pył PM 2,5  3,360 
Pył PM 10  3,598 
SO2   8,816 
NO2   0,966 
CO2 534,999 
B-a-P   0,002 
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W ramach edukacji ekologicznej związanej z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
został zorganizowany konkurs plastyczny pn. "SMOG STOP. Czyste powietrze skarbem naszej 
planety.". Dla laureatów tego konkursu zostały zakupione nagrody na kwotę 2 983,23 zł. 
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5. Usuwanie materiałów zawierających azbest /założenie PGN/ 
 
- Uchwała Nr XLIV/423/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r.  
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Miasta i Gminy Końskie” 

 
W 2018 r. w ramach realizacji „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Miasta i Gminy Końskie” unieszkodliwiono 19 790,95 m2 (217,70 Mg) materiałów 
zawierających azbest, znajdujących się na 8 dachach i zalegających na 108 posesjach.  
Wartość zadania wyniosła 67 984,28 zł dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosła 33 992,14 zł z budżetu Gminy 
wydatkowano kwotę 33 992,14 zł.  
 
 
 
 



 

6. Ochrona zwierząt 
 
- Uchwała Nr XLVIII/454/2018  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku 

 
   Celem Programu było ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie 
właściwej opieki zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Końskie. Program obejmował:  

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  

 odławianie bezdomnych zwierząt,   

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,  

 kastrację i sterylizację psów i kotów, których właściciele lub inne osoby pod, których opieką 
zwierzęta przebywają, zamieszkują na terenie gminy Końskie,   

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

 usypianie ślepych miotów,   

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,  

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt, 

 znakowanie zwierząt. 
   Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz sprawowanie nad 
nimi opieki w roku 2018 powierzono Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Nowinach 
ul. Przemysłowa 89 prowadzonemu przez Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin 
Komorowicz, 25-435 Kielce, ul. G. Zapolskiej 7/u4u5. 
   W roku 2018 Gmina Końskie na sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi 
zwierzętami zawarto umowę z: 

 od dnia 29.12.2017 r. do dnia  16.08.2018 r. z Przychodnią Weterynaryjną „NARVET” 
Robert Narożnicki , ul. Związku Walki Zbrojnej 7, 26-200 Końskie 

 od dnia 16.08.2018 r. do 31.12.2018 r. z Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET” Marcin 
Komorowicz , ul. Gabrieli Zapolskiej 7/u4,u5, 25-435 Kielce – sprawowanie opieki 
weterynaryjnej oraz udzielenie niezbędnej pomocy zwierzętom bezdomnym i dziko żyjącym 
z terenu Miasta i Gminy Końskie, które zostały poszkodowane w wyniku wypadków 
drogowych lub w innych okolicznościach. 

 od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.  z Przychodnią Weterynaryjną „VETCENTRUM” s. c. 
Andrzej Grabowski, Miłosz Lis, 26-200 Końskie , ul. Niepodległoścvi 11A – sprawowanie 
opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Końskie  - 
zabiegi sterylizacja/kastracja 
 

   Opieka nad wolno żyjącymi kotami była realizowana z udziałem społecznych opiekunów, 
zrzeszonych w organizacjach społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt lub niezrzeszonych działających indywidualnie.  
   Gmina prowadziła rejestr społecznych opiekunów. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami Gmina 
realizowała poprzez: 



 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,  
2) finansowanie zakupu karmy do wysokości środków przeznaczonych na ten cel,  
3) finansowanie kosztów leczenia, kastracji i sterylizacji, odpchlenia, odkleszczenia, 
odrobaczenia, szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. 
 

   Gmina pokrywała 50% kosztów przeprowadzonych zabiegów dotyczących sterylizacji 
i kastracji psów i kotów. W 2018 r. Gmina Końskie przeznaczyła z budżetu  259 577,30 zł na: 

 

 zakup karmy dla wolno-żyjących kotów – 9 344,70 zł 

 wyłapanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska w Nowinach – 36 490,00 zł 

 przyjęcie do schroniska w Nowinach bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki – 
158 420,00 zł 

 sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami – 34 956,00 zł 

 kastrację/sterylizację kotów wolno-żyjących zgodnie z „ Programem opieki nad zwierzętami 
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie w 2018 r.” – 
13 450,00 zł 

 podjęcie interwencji lekarsko-weterynaryjnej – 6 916,60 zł 
 
 

   W roku 2018 z terenu Miasta i Gminy Końskie odłowiono i przekazano łącznie do schroniska 104 
bezdomne zwierzęta - 84 psy i 20 kotów. 

 

Zdarzenia dotyczące bezdomnych zwierząt w roku 2018 Ilość w szt. 

Odłowione psy  84 

Odłowione koty 20 

Psy przekazane do adopcji  ze schroniska  67 

Koty poddane sterylizacji/kastracji przy udziale społecznych 
opiekunów 

87 

Psy poddane sterylizacji/kastracji 67 

Psy padłe 3 

Psy poddane eutanazji 3 

Bezdomnye psy, które trafiły do adopcji na terenie gminy 
Końskie ww. psy zostały poddane kastracji/sterylizacji oraz 
szczepieniom, 

9 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola schroniska została przeprowadzona przez pracowników  Gminy w dniu 14.02.2018 r. 
 

Bezdomne zwierzęta 2018 r.
Odłowione koty

Psy przekazane do 
adopcji  ze schroniska 

Koty poddane stery-
lizacji/kastracji przy 
udziale społecznych 
opiekunów

Psy poddane stery-
lizacji/kastracji

Psy padłe

Psy poddane eutanazji



 

7. Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego 
   Problem inwazji kaukaskich barszczy w 
Gminie Końskie rozpoczął się w roku 2015, 
kiedy  to rośliny barszczu Sosnowskiego 
zaczęły porastać nieruchomości w obrębie 
zabudowań we wsi Modliszewice. Wówczas 
do Gminy docierały pierwsze oficjalne 
zgłoszenia o w/w fakcie.  
   W związku z tym podjęto działania w 
kierunku rozpoznania skali problemu oraz 
szukano możliwości prawnych do usunięcia tej 
rośliny z terenu Gminy Końskie. W wyniku 
analizy ustalono wówczas, że zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 210, 
poz.1260) w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, 
barszcz Sosnowskiego, jak i barszcz Mantegazziego należą do grupy roślin niebezpiecznych 
dla środowiska. Dla ochrony różnorodności biologicznej oraz gatunków rodzimych powinny być 
zwalczane, prawo w tej kwesti nie jest jednak jednoznaczne. Ponadto w myśl art. 120 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 
ustawodawca nie nakłada obowiązku zwalczania barszczy na właścicieli lub współwłaścicieli 
gruntów. Zabroniona jest tylko celowa uprawa tych roślin, bądź przetrzymywanie ich na terenie 
prywatnym, sprowadzanie do kraju, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju.  
   Docelowo prace związane z usuwaniem rośliny barszczu Sosnowskiego na terenie miasta  
i gminy Końskie zostały podjęte przez firmy zewnętrzne w 2015 r. W  ramach realizacji zadania 
podpisano umowy z nastepującymi podmiotami: 

1) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach – w ramach umowy nr ZP-
272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r. 

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy  
ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r. 

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy  
Nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie 
z zawartymi umowami dotacyjnymi  nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r. wraz z aneksem nr 01/16 z dnia 
22.12.2016 r. oraz umową nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r. refunduje 90 % kosztów kwalifikowanych 
zadania likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie, 10 % kosztów 
kwalifikowanych pokrywa Gmina z  własnych środków. 
Usługa dotycząca likwidacji barszczu Sosnowskiego jest przeprowadzona na powierzchni 
9,6989 ha za łączną  kwotę 135 540,00 zł.  
   Realizacja zadania pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy 
Końskie” w roku 2018 wykonana została za kwotę 55 949,22 zł. Na powyższy cel uzyskano 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w wysokości 50 354,30 zł, natomiast wydatki po stronie Gminy  wyniosły 5 594,92 zł. 



 

8. Mieszkalnictwo 
 
- Uchwała Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 2287, z późn. zm.) w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie. 

 
   Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.   
   W celu wykonywania tego  zadania  gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, może 
także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa 
domowe osiągają  niski dochód.  
   Ustawowo zapisanym obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych i lokali 
zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, natomiast w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, 
gmina wskazuje pomieszczenie tymczasowe albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę 
zapewniającą miejsca noclegowe.  
   Mieszkaniowy zasób Gminy Końskie stanowią lokale mieszkalne znajdujące się zarówno 
w budynkach będących własnością gminy jak również w budynkach, których gmina 
jest jednym ze współwłaścicieli.  

   Według stanu na dzień 31.12.2018 r. do mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie należy 
389 lokali mieszkalnych, z tego: 

1) 207 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 46 budynkach wspólnotowych,    

2) 176 lokali mieszkalnych znajdujących się w 25 budynkach będących w 100 % własnością 
Gminy Końskie (z czego 64 lokale wynajmowanych są jako lokale socjalne). 

3) 6 lokali mieszkalnych położonych w jednym budynku wynajmowanych od innego właściciela  
i podnajmowanych osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. 

   Realizacja zadań własnych miasta i gminy Końskie w zakresie gospodarki nieruchomościami,  
w tym zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej powierzane jest wyspecjalizowanemu 
podmiotowi (zarządcy) wyłanianemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Obecnie Zarządcą gminnego zasobu nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej sp. z o.o w Końskich.  
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Końskich zarządza również lokalami 
gminnymi znajdującymi się w budynkach, których Gmina Końskie jest jednym ze współwłaścicieli, 
jednocześnie reprezentując gminę na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.  
   Środki finansowe na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy pochodzą z wpływów 
czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dodatkowych środków pochodzących  
z budżetu Gminy Końskie.  
   O potrzebach remontowych gmina może decydować jedynie w przypadku budynków, które 
stanowią jej stu procentową własność. W przypadku budynków będących własnością wspólnot 
mieszkaniowych o remontach części wspólnych decydują wszyscy właściciele lokali mieszkalnych. 
   Na bieżące utrzymanie (w tym zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości 



 

oraz naprawy bieżące i konserwacja) wydatkowano kwotę 271.410,37 zł z czego: 
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi będącymi w 100% własnością gminy – 195.223,62 zł, 
- zarządzanie lokalami użytkowymi będącymi w 100% własnością gminy – 15.812,68 zł, 
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych – 
55.771,85 zł, 
- zarządzanie garażami – 2.569,40 zł, 
- zarządzanie terenami pod garaże – 2.042,82 zł 

Na remonty mieszkaniowego zasobu gminy wydatkowano kwotę ok. 104.000,00 zł. 
   Powyższą kwotę przeznaczono na: 

1. prace remontowe przygotowujące lokale do ponownego zasiedlenia – 26.030,43 zł   

 ul. Warszawska 46 (pięć lokali) 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 13 (dwa lokale) 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 57A (jeden lokal) 
2. wymianę okien i drzwi w lokalach – 16.566,60 zł  

 ul. Południowa 2 (wymiana okien i drzwi wejściowych do lokalu) 

 ul. Górna 4 (wymiana okien) 

 ul. Polna 4 (wymiana okien) 

 ul. Majora Hubala 5 (wymiana okien i drzwi wejściowych do lokalu) 

 ul. Strażacka 26 (wymiana drzwi wejściowych) 

 ul. Strażacka 6 (wymiana okien) 

 ul. Polna 27 (wymiana okien) 

 ul. Południowa 4 (wymiana okien) 
3. remont i naprawa pieców grzewczych – 3.061,93 zł  

 ul. Marszałka Piłsudskiego 30  

 ul. Strażacka 6 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 57A 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 44 
4. wykonanie pionu kanalizacyjnego, wymiana odc. wod.-kan. – 10.383,22 zł  

 ul. Warszawska 46 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 13 
5. remont klatek schodowych i schodów oraz naprawa elewacji – 14.253,12 zł  

 ul. 1 Maja 57 (remont schodów przed wejściem, malowanie klatki schodowej, 
wykonanie lamperii) 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12 (naprawa elewacji) 

 ul. Górna 4 (malowanie klatki schodowej) 
6. remont i konserwacja dachu – 4.936,35 zł  

 ul. Marszałka Piłsudskiego 124C (konserwacja dachu) 
7. montaż bramy – 3.444,28 zł  

 ul. Marszałka Piłsudskiego 124D 
8. uszczelnienie przewodu kominowego – 1.620,00 zł  

 ul. Marszałka Piłsudskiego 12C 
9. remont komórek i garaży – 23.348,17 zł  



 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 53A (remont garażu) 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 57A (naprawa dachu komórki) 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 22 (remont garażu) 

 ul. Strażacka 6 (remont komórek) 

 ul. Strażacka 26 (remont komórek) 
   Podstawowe kierunki oraz prognoza działania gospodarki mieszkaniowej w dążeniu 
do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym określone 
zostały w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie 
na lata 2017 – 2021.” 
   W ramach zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gmina Końskie posiada przyjęte do realizacji 
wnioski o najem lokalu mieszkalnego złożone przez  rodziny oczekujące wsparcia ze strony gminy.  
   Do tut. Urzędu rokrocznie wpływa ponad 50 takich wniosków. Gmina realizuje również wnioski 
o zamianę mieszkań a także wynajmuje lokale socjalne rodzinom posiadającym wyroki sądowe 
o eksmisję z dotychczasowego lokalu mieszkalnego z orzeczonym uprawnieniem do lokalu 
socjalnego. 
   Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie oraz 
warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy i  kryteria wyboru osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego reguluje uchwała 
Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 2287 z późn. zm.). 
    Zgodnie z zapisami zawartymi w § 12 powyżej cytowanej uchwały, wszystkie wnioski  
o najem lokalu mieszkalnego złożone do dnia 31 marca danego roku podlegają wstępnej 
weryfikacji przez Wydział Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Zweryfikowane wnioski podlegają rozpatrzeniu w danym roku. Natomiast wnioski złożone po dniu 
31 marca są rozpatrywane w roku następnym.  
   W celu poddania spraw mieszkaniowych kontroli społecznej rozpatrywanie wniosków odbywa się 
przy udziale powołanej przez Burmistrza komisji mieszkaniowej, która przeprowadza końcową 
weryfikację wniosków i sporządza projekt listy mieszkaniowej, a następnie przedkłada 
Burmistrzowi do akceptacji.  
   O mieszkanie gminne mogą ubiegać się rodziny o niskich dochodach, które posiadają 
niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Miesięczny dochód dla rodziny ubiegającej  
się o najem lokalu komunalnego nie może przekroczyć 170% najniższej emerytury natomiast przy 
ubieganiu się o wynajem lokalu socjalnego miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie 
może przekroczyć 100% najniższej emerytury. 
 
 
 
 



 

9. Ład przestrzenny 
 

- Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy Końskie oraz planów miejscowych. 

 

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta w/w uchwałą. 
Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – około 
5%. 
Gmina aktulanie nie posiada programu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Lp 
Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

mejscowego planu zagospodarowania 
ptrzestrzennego podjęte w 2018r. 

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego uchwalone w 2018r. 

1 Uchwała Nr L/476/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu 
miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, 
Źródlanej, Browarnej 

Uchwała Nr L/460/2018z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, 
Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża 
i Spółdzielczej 

2 Uchwała Nr LI/491/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu 
miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, 
Krakowskiej, Gimnazjlanej, Kpt. Stoińskiego 
oraz Marszałka Piłsudskiego 

Uchwała Nr LI/470/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie pomiędzy 
ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką 

3 Uchwała Nr LII/503/2018 z dnia 28 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach 
ulic:Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej 

Uchwała Nr LI/474/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie, na wschód 
od terenów kolejowych po granice administracyjne 
miasta 

4 Uchwała Nr LII/494/2018 z dnia 28 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach 
ulic:Południowej, Jana Ponurego Piwnika, 
Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej 

Uchwała Nr LI/475/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległosci, 
Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja 



 

5 Uchwała Nr LII/495/2018 z dnia 28 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek Nr 3131/3, 3131/2, 
3131/4 oraz części działki Nr 4834/2 przy ulicy 
Południowej 

Uchwała Nr LI/472/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie 
w granicach ulic:Ks Granata, Strażackiej, 
Kazanowskiej i Piłsudskiego 

6 Uchwała Nr LIII/513/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu 
miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, 
Kapitana Stoińskiego, Józefa Marszałka 
Piłsudskiego po granice administracyjne miasta 

Uchwała Nr LI/471/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie 
w granicach ulic: Kazanowksiej, Krakowskiej, 
16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej 

7 Uchwała Nr LVIII/537/2018 z dnia 
31 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie, 
na wschód od terenów kolejowych po granice 
administracyjne miasta 

Uchwała Nr LII/492/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie 
w granicach ulic:Partzantów, Źródlanej i Browarnej 

8  Uchwała Nr LIII/508/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych 
i towarzyszących oraz poprzemysłowych 

9 Uchwała NR LVIII/536/2018 z dnia 31 października 
2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej 

 
: 10. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 
W ramach realizacji programu opieki nad zabytkami: 

 dokonano zabezpieczenia reliktu dworu obronnego w Nowym Kazanowie poprzez wykonanie 
ogrodzenia z siatki leśnej na długości 320 m.; 

 kontynuowano opracowanie dokumentacji rewitalizacji zabytkowego centrum miasta; 

 uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku dawnej stolarni w zespole pałacowym 
na potrzeby przyszłego Muzeum Ziemi Koneckiej; 

 wykonano remont pomieszczeń wschodniego skrzydła pałacowego wraz z montażem systemu 
sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji  przeciw pożarowej; 

 opracowano dokumentację na rewitalizację Parku Miejskiego im. Małachowskich; 



 

 podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Częstochowskiej 
o współpracy w zakresie organizacji obozów studenckich i renowacji zabytkowego 
wyposażenia Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi; 

 czyniono starania o przejęciem od Naczelnej Organizacji Technicznej na rzecz gminy 
zabytkowej kuźni w Starej Kuźnicy; 

 we współpracy z Komisją Opieki nad Zabytkami i Muzeum Regionalnym PTTK w Końskich 
przeprowadzono Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami  pod hasłem „100 lat opieki 
nad zabytkami w niepodległej Polsce”. 


