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RRM-I.6721.1.21.2016.IW                                                       Kielce, dn. 17.01.2017 r. 

OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - 

OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO  POPIEŁUSZKI" oraz prognozy oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c), art. 39 ust. 1, art. 40, ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 

 

zawiadamiam 
 

o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/728/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC 
WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO  POPIEŁUSZKI” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 
 

 

Plan dotyczy terenu położonego  w południowej części miasta, w rejonie ulic Wrzosowej i Popiełuszki. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy 
oddziaływania na środowisko.  
Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek: 
a)  w formie pisemnej,  
b)  ustnie do protokołu, 
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

na adres: zofia.biel@um.kielce.pl, 
za pośrednictwem geoportalu: 
http://www.gis.kielce.eu:9090/gpt4/ 
oraz na stronie Idea Kielce 
http://idea.kielce.eu/konsultacje/ 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2017 r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25 –303 Kielce. 

http://www.gis.kielce.eu:9090/gpt4/
http://idea.kielce.eu/konsultacje/

