
 

  

  

  

  

  

UZASADNIENIE   

do „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  
dla Miasta Kielce”   

wg art. 42 pkt 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  
  

(Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa  przy 

sporządzaniu dokumentu)  
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1.   Wstęp  

Zgodnie z 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 2022 r., poz. 1846) organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa:  
1) rozpatruje uwagi i wnioski;  
2) dołącza do przyjętego dokumentu 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.  

W niniejszym Uzasadnieniu scharakteryzowano proces przeprowadzenia konsultacji społecznych  
i udziału społeczeństwa w ramach postępowania związanego z opracowaniem dokumentu, jakim jest 
„Aktualizacja Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania 
na środowisko.   

2.  Podstawy opracowania „Aktualizacji Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Kielce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

Niniejszy dokument stanowi aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce – 

przyjętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr III/44/2018 w dniu 6 grudnia 2018 r. Zakres aktualizacji 

obejmował dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu prawnego, dodanie kontrolnej 

inwentaryzacji emisji (rok 2020) oraz aktualizację listy zadań poprzez wprowadzenie zadań na kolejną 

perspektywę czasową (ze względu na zmianę zadań zmianie uległy również wartości celów w zakresie 

redukcji emisji, oszczędności energii oraz wykorzystania energii z OZE). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami. 

Wnioski, zadania i ich opis mogą ulec aktualizacji, jeśli warunki i inne czynniki ulegną zmianie. 

Przy przygotowaniu PGN bardzo ważne jest  objęcie analizą całego terenu Miasta. Zadania w nim 

uwzględnione powinny dotyczyć zarówno jednostek gminnych, dystrybutorów ciepła, energii i gazu, 

ale również mieszkańców i przedsiębiorców.  

3.  Podstawy prawne udziału społeczeństwa w opracowan dla Miasta Kielce”  

Zgodnie z art. 30 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organy 

administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku 

których przepisy tej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych 

decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą; 

W myśli art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ 

opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje 

do publicznej wiadomości informację o:  

1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;  

2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest 

ona wyłożona do wglądu;  

3) możliwości składania uwag i wniosków;  

4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy 

termin ich składania;  



2  

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;  

6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone; 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do niezbędnej 

dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą:  

1) założenia lub projekt dokumentu;  

2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są 

dostępne w terminie składania uwag i wniosków;  

W myśl wymogów art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi  

i wnioski mogą być wnoszone:  

1. w formie pisemnej;  

2. ustnie do protokołu;  

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ 

opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami 

działu III rozdział 1 i 3, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  

4.   Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu  

Zgodnie z wymogami przytoczonych przepisów prawa, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”, Prezydent Miasta Kielce 

dwukrotnie zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było 

sporządzenie tego Aktualizacji PGN, wyznaczając za każdym razem 21-dniowy termin na składanie 

uwag i wniosków. Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było na podstawie art. 30, art. 

39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Celem podania do publicznej wiadomości opracowanych dokumentów było przedstawienie założeń  

i celów przedmiotowych opracowań oraz zapoznanie się z wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi 

działaniami osób oraz jednostek organizacyjnych zainteresowanych działaniami w zakresie redukcji 

emisji CO2, podnoszenia efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na obszarze gminy.  

Prezydent Miasta Kielce, jako organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, w ramach pierwszej procedury udziału społeczeństwa, podał do 

publicznej wiadomości obwieszczenie następującej treści:  
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Kielce dn., 21.02.2022 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 2021 r. poz. 2373 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 wraz z udziałem 
społeczeństwa. 
  
Dokumentacja sprawy (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 21.02.2022 r. do 14.03.2022 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.  
 
  
Podano do publicznej wiadomości w dn. 21.02.2022 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.  

 
  

  

 

  

https://konsultacje.kielce.eu/
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Do obwieszczenia załączone zostały następujące pliki do pobrania: 

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

 

Procedurę udziału społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji PGN powtórzono następnie  

w  sierpniu 2022 r., wyznaczając kolejny 21-dniowy termin składania uwag i wniosków. Udział 

społeczeństwa ponowiono: mając na uwadze dokonane w międzyczasie uzupełnienie treści 

Aktualizacji PGN i prognozy oddziaływania na środowisko (wskutek uwag wniesionych przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w ramach opiniowania dokumentacji) 

oraz uzyskanie pozytywnej  opinii przedmiotowego organu, celem przedstawienia społeczeństwu 

aktualnych, uzupełnionych wersji dokumentów (wersja z sierpnia 2022 r.).  

 

W ramach ponownego udziału społeczeństwa, Prezydent Miasta Kielce, w dniu 12 sierpnia 2022 r., 

podał do publicznej wiadomości obwieszczenie następującej treści:  

 

  
  

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, 

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
https://konsultacje.kielce.eu/
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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.  

  
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.  

 
  

Do obwieszczenia załączone zostały następujące pliki do pobrania: 

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

 

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski 

złożone po upływie wyznaczonego 21-dniowego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wszystkie 

wnioski jaki wpłynęły w terminach obowiązującym dla możliwości ich wnoszenia podczas trwania obu 

procedur zostały rozpatrzone. 

  

5.  Sposób uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem 

społeczeństwa  

W ramach pierwszej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie aktualizacji Panu Gospodarki Niskoemisyjnej, złożone zostały dwa i wnioski, w czasie 

ponownego udziału społeczeństwa tj. od 18 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r. nie wpłynęły 

natomiast żadne uwagi ani wnioski.   

Zgodnie z art. 32 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do uwag  

i wniosków zgłaszanych w ramach postępowania wymagającego udziału społeczeństwa nie stosuje się 

przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. dotyczących skarg i wniosków).  

Wszystkie zgłoszone wnioski poddano rozpatrzeniu i analizie pod kątem możliwości i podstaw 

prawnych ich uwzględnienia w „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”,  

a informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi  

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa przedstawiono w poniższej tabeli 1.  

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
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Tabela 1. Wnioski i uwagi zgłoszone w ramach udziału społeczeństwa wraz ze sposobem ich 

uwzględnienia w opracowaniu  

L.p. Treść uwagi, wniosku lub propozycja zmiany Uzasadnienie uwagi, wniosku lub zmiany 

1. - str. 118 proszę o aktualizację nazwy zadania  
8.2.2 na następującą: Zagospodarowanie 
terenów cennych przyrodniczo, 
administrowanych przez Geonaturę Kielce 
dla wzmocnienia marki terytorialnej 
Światowego Geoparku UNESCO 
- str. 142, Załącznik 1 Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, pozycja 8.2.2  - proszę  
o aktualizację nazwy zadania (w kolumnie 4) 
na: Zagospodarowanie terenów cennych 
przyrodniczo, administrowanych przez 
Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki 
terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO. 
Proszę również o aktualizację kwoty 
przypisanej do tego zadania: zamiast 100 000 
000 będzie tu 18 000 000 zł. Pozostałe rzeczy 
bez zmian. 

Rozdzielenie projektu o wartości 100 000 
000 zł na trzy odrębne, niezależne projekty  
i aktualizacja fiszek projektowych do 
kontraktu programowego. Jednym z ww. 
projektów, które zostały już wpisane do 
kontraktu programowego jest 
Zagospodarowanie terenów cennych 
przyrodniczo, administrowanych przez 
Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki 
terytorialnej Światowego Geoparku 
UNESCO. Kwota przypisana do tego projektu 
to 18 000 000 zł. Projekt ten został wpisany 
do kontraktu programowego jako część 
projektu pn. Ochrona bioróżnorodności na 
terenie miasta Kielce o szacunkowej 
wartości całkowitej 64 000 000 zł. 

2. Prosimy o zmianę nazwy zadania w pkt. 8.2.4 
Załącznika 1. Harmonogram rzeczowo-
finansowy. Właściwa nazwa zadania powinna 
brzmieć: "Zagospodarowanie części 
północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach" 

Zaproponowana zmiana wynika z konkretnej 
nazwy zadania, jaka została ujęta w 
Kontrakcie Programowym dla Województwa 
Świętokrzyskiego 2021-2027. 
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