
GKŚ-IV.621.1.2019 Kielce, 09.04.2020 
OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), art. 119 ust. 2a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 
w związku z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2087),  

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do: 

 opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 
2020 – 2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, 

 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu wraz z udziałem 
społeczeństwa. 
Celem Programu jest określenie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu dla 

obszarów miasta, w obrębie których, wg mapy akustycznej, występuje przekroczenie dopuszczalnych 
wartości hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Program zostanie 
uchwalony przez Radę Miasta Kielce. 

Każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (projektem Programu, prognozą 
oddziaływania na środowisko, stanowiskami innych organów), udostępnioną w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce: 
 www.um.kielce.pl/halas/ 
 www.um.kielce.pl/ogloszenia 
 Idea Kielce – http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 

Wersja drukowana znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Środowiska, ul. Strycharska 6 w Kielcach, pok. 309 (proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 
41 3676663). 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie od 10 do 30 kwietnia 2020 r. 
(wzór formularza dostępny jest na ww. stronach internetowych): 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) na adres e-mail: halas@um.kielce.pl  
 poprzez formularz na stronie Idea Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 
 podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania z firmy 

EKKOM Sp. z o.o. (którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi) – w dniach 15 i 22 kwietnia 
2020 r., w godz. 9:00 – 13:00, tel. 601 140 291, 

 podczas dyżurów telefonicznych przedstawiciela Urzędu Miasta Kielce – codziennie w dni robocze, 
od 10 do 30 kwietnia 2020 r., w godz. 9:00 – 13:00, tel. 41 3676663, 

 za pośrednictwem platformy ePUAP http://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Miasta Kielce 
/g94m13lgvz/skrytka), 

 pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,  

 ustnie do protokołu (po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 41 3676663). 
Zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną. Organem właściwym do ich 

rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Kielce.  
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  
Opinie w sprawie wydają: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz 
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi 
i wnioski, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu. 
Podano do publicznej wiadomości w dn. 09.04.2020 r. poprzez udostępnienie obwieszczenia: w prasie lokalnej „Echo Dnia”, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl/halas/, www.um.kielce.pl/ogloszenia, Idea Kielce – http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 
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