
Kielce, 14 stycznia 2022r. 

SR-I.065.1.2021 

 
 

OGŁOSZENIE 

o konsultacjach Prognozy oddziaływania na środowisko  

projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” 

 

Działając na podstawie 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 2021r. poz. 2373) w ramach zapewnienia 

możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” 

Starosta Kielecki 

informuje o rozpoczęciu konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  

„Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”. 

Konsultacje mają charakter otwarty. Uwagi i wnioski należy składać: 

 poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go w formie pisemnej na 

adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

 poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go pocztą e-mail na 

adres: kiniorska.e@powiat.kielce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP; 

 ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Wydziału Strategii 

i Rozwoju, nr tel. 41 200 15 61, 41 200 13 21) w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, pok. 332, w godz. od 7:00 do 14:00. 

Uwagi  i wnioski  dotyczące Prognozy mogą być wnoszone w terminie: od 17 stycznia 2022r. 

do 7 lutego 2022r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem „Strategii Rozwoju Powiatu 

Kieleckiego do roku 2030” oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

https://bip.powiat.kielce.pl/  w zakładce: ogłoszenia i obwieszczenia,  

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  

w Wydziale Strategii i Rozwoju, pok. 332 w godzinach pracy urzędu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Kielecki. 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu 

zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Starosta 

Mirosław Gębski 
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