
Ponowienie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko 
  
  

Zapraszamy do uczestnictwa w procedurze ponownego udziału społeczeństwa w opracowaniu 
„Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego 

oddziaływania na środowisko. 
  
  
  
  

Kielce dn., 12.08.2022 r. 
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta 
Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko  
i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu oraz z ponowieniem udziału 
społeczeństwa. 
  
Dokumentacja sprawy (uzupełniony projekt przedmiotowego dokumentu, prognoza oddziaływania 
na środowisko, stanowiska innych organów) udostępniona została do wglądu na stronie internetowej 
Urzędu Miasta pod adresem: https://konsultacje.kielce.eu/; w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bipum.kielce.eu (odnośnik /urzad-miasta-kielce/ogloszenia-obwieszczenia/energia/) oraz  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 
Kielce, pok. nr 310 w godzinach urzędowania. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane działaniami w zakresie redukcji emisji CO2, 
podnoszenia efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na 
obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego 
wyłożenia, to jest od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r. 

Uwagi należy składać: 
o w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce , 
o w postaci elektronicznej na adres: sekretariat.gks@um.kielce.pl, 
o za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego na stronie „Idea Kielce” 
o ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu 

Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. nr 310 w godzinach urzędowania, 
o za pośrednictwem platformy ePUAP htpp://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Miasta Kielce ; 

/g94m13lgvz/skrytka) 
 

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski po 
upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.  

Opinie w sprawie wydają: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.  
 

https://konsultacje.kielce.eu/


  
Podano do publicznej wiadomości w dn. 12.08.2022 r. poprzez udostępnienie obwieszczenia: w prasie lokalnej 
„Echo Dnia”, w Biuletynie Informacji www.bipum.kielce.eu (odnośnik ogloszenia-obwieszczenia/energia/),  
w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na stronach internetowych Urzędu 
Miasta Kielce.  

  
  
  
PLIKI DO POBRANIA: 

• Obwieszczenie 
• Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kielce 
• Prognoza 
• Opinia sanitarna – ŚPWIS 
• Opinia – RDOŚ 
• Formularz uwag i wniosków 
• Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach procedury 

 

http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/halas/prognoza.pdf
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/halas/opinia_sanitarna_-_spwis.pdf
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/halas/uzgodnienie_zakresu_prognozy_-_rdos.pdf
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/halas/formularz_uwag_i_wnioskow_2.doc
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/srodowisko/halas/klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_w_ramach_procedury.pdf

