
 

 

  
 

 

ZFE-II.042.4.3.2021                     Kielce, 27.01.2023 r. 
 
 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

 

w sprawie 
 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego 2030+ 

 
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z 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. 2021 poz. 247 ze zm.), 

informuję, 

iż 20 stycznia br. Rada Miasta Kielce podjęła Uchwałę Nr LXXI/1445/2023 w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji. 

Obowiązujące aktualnie zasady polityki rozwoju regionalnego wskazują, iż dla efektywniejszego  
i szybszego rozwoju kraju, konieczna jest współpraca m.in. gmin sąsiadujących ze sobą. Ma to swoje 
przełożenia również na sposób ubiegania się samorządów o fundusze unijne. W tym celu Miasto Kielce 
i 12 gmin z jego otoczenia zaangażowane są w opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, która pełnić będzie jednocześnie rolę 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ przyczyni 
się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów i utrwalenia potencjału rozwojowego Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz stanowić będzie ramy dla realizacji wspólnych projektów w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Uchwała o przystąpieniu wraz z załącznikami określającymi tryb i harmonogram opracowania projektu 
strategii jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta: bipum.kielce.eu (w zakładce Prawo lokalne – 
Uchwały Rady Miasta). 

 

 



 

 

 

Informacja o możliwościach, terminie i miejscu zapoznania się z projektem dokumentu oraz  
o możliwości, sposobie oraz miejscu składania uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu, 
organie właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości 
na dalszym etapie projektu. 

Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ będzie 
częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020. 

 

 


