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UZASADNIENIE 

Na podstawie art.42 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) do przyjętego 

dokumentu dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa 

w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 

1) obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej UM z dn. 21.02.2014 r. oraz 

ogłoszenia  zamieszczonego w dniu 25.02.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta, o konsultacjach społecznych „Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 

Kielce na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i o 

możliwości składania wniosków do programu i prognozy w terminie do dnia 21 marca 

2014 r. 

2) ogłoszenie  w prasie miejscowej („Gazeta Wyborcza” z dn. 12.02.2015 r.), 

obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UM z dn. 12.02.2015 r., ogłoszenie 

zamieszczone w dniu 12.02.2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce oraz 

obwieszczenie zamieszczone w dniu 12.02.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta, w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 

Kielce na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i o 

możliwości składania wniosków do zmiany Nr 1 planu i prognozy w terminie do dnia 

16 marca 2015 r., 

3) ogłoszenie w prasie miejscowej („Gazeta Wyborcza” z dn. 01.12.2016 r.), 

obwieszczenie zamieszczone w dniu 01.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta Kielce, obwieszczenie zamieszczone w dniu 01.12.2016 r. na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce oraz ogłoszenie zamieszczone w dniu 

01.12.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce o opracowaniu projektu 

dokumentu pt. „Aktualizacjia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-

2020” oraz prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości składania uwag w 

terminie do 30.12.2016 r., 

4) zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd 

Miasta Kielce, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce – 

http://www.um.kielce.pl/pdwd  informacji o: 

a) możliwości zapoznania się z projektem „Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w 

mieście Kielce na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, 

b) terminie, sposobie i miejscu, zapoznania się z niezbędną dokumentacją, 
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c) możliwości, terminie i sposobie składania uwag do projektu „Aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 
d) organie właściwym do rozpatrzenia uwag. 

 

2. Sposób rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM 

–  Paderewskiego”  na obszarze miasta Kielce: 

1) zgodnie z protokołem rozpatrzenia wniosków do projektu „Aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

w mieście Kielce na lata 2014-2020”, sporządzonym w dniu 22 marca 2014 r., 

zgłoszonych na podstawie art. 39 ust. 1 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 Nr 

199, poz. 1227 z późn. zm.)  

2) zgodnie z protokołem rozpatrzenia wniosków do projektu „Aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

w mieście Kielce na lata 2014-2020”, sporządzonym w dniu 20 marca 2015 r., 

zgłoszonych na podstawie art. 39 ust. 1 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 2013 

r., poz. 1235 z późn. zm.)  

 

3. Sposób rozpatrzenia wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu 

„Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020”: 

1) zgodnie z protokołem rozpatrzenia wniosków do prognozy oddziaływania 

na środowisko do projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na 

lata 2014-2020”z dnia 22 marca 2014 r.. zgłoszonych na podstawie art. 39 ust. 1 

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 środowiska Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

2) zgodnie z protokołem rozpatrzenia wniosków do prognozy oddziaływania 

na środowisko do projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na 

lata 2014-2020”z dnia 20 marca 2015 r.. zgłoszonych na podstawie art. 39 ust. 1 

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 środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)  

 

4. Sposób rozpatrzenia uwag do projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 
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Kielce na lata 2014-2020”:  

1) zgodnie z protokołem rozpatrzenia uwag wniesionych do opracowanego projektu  

„Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020”, 

sporządzony w dniu 12 stycznia 2017 r. 

2) Sposób rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu 

„Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020”: zgodnie z 

protokołem rozpatrzenia uwag wniesionych do opracowanej prognozy oddziaływania 

na środowisko do „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-

2020”, sporządzonym w dniu 12 stycznia 2017 r. 

5. Protokoły ze spotkań ze spółdzielniami mieszkaniowymi ws. rewitalizacji nad 

przyjętymi rozwiązaniami w  projekcie „Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 

Kielce na lata 2014-2020”, które odbyły się w dniach: 

27.10.2014 r. 

28.01.2015 r. 

19.05.2015 r. 

21.07.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopie protokołów rozpatrzenia wniosków do projektu „Aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

w mieście Kielce na lata 2014-2020”:. 

2.  Kopia protokołów rozpatrzenia wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020”. 

3.  Kopia protokołu rozpatrzenia uwag do projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 

Kielce na lata 2014-2020”. 

4.  Kopia protokołu rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływanie na środowisko 

do projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020”. 

5. Kopie protokołów ze spotkań ze spółdzielniami. 

 


