UZASADNIENIE
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w opracowywaniu
,,Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
wraz z planem działań krótkoterminowych.”
zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, w dniu 3 kwietnia 2015 r. na stronie
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń tut.
Urzędu i w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego
przedmiocie, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz
o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu i możliwości składania uwag i wniosków.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 656/2015 w dniu 26 sierpnia 2015 r.
przyjął projekt „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz „Prognozę oddziaływania
na środowisko projektu Aktualizacji Programu…” w celu zapewnienia możliwości udziału
społeczeństwa, poddaniu opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Natomiast Uchwałą nr 657/2015 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 sierpnia
2015 r. przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
wraz z planem działań krótkoterminowych” i skierował go do właściwych wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast i starostów, celem opiniowania. W terminie od 28 sierpnia
do 18 września br., projekt „Aktualizacji Programu...” wraz z „Prognozą oddziaływania na
środowisko projektu Aktualizacji Programu...” został umieszczony na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego, BIP, a także wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Ponadto na tablicach ogłoszeń
w tut. Urzędzie (w dniach 28 sierpnia do 22 września br.), w lokalnym wydaniu Gazety
Wyborczej zostało opublikowane ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
zawiadamiające o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowej sprawie.
Projekty dokumentów zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Ponadto, w dniach 9, 10 i 11 września br. w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Busku-Zdroju
odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucjami ochrony
środowiska, zakładami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi zainteresowanymi
w celu prezentacji ww. dokumentów. Informacje o projekcie dokumentu i „Prognozie…”
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej BIP tut. Urzędu,
prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Uwagi i wnioski do projektu
„Aktualizacji Programu...” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Aktualizacji Programu…” wnoszone były w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za
pomocą środków elektronicznych. W ustawowych terminach nadesłane zostały uwagi
mieszkańców gminy Miedziana Góra do opracowywanych dokumentów oraz wpłynęło
58 pozytywnych opinii z gmin i starostw oraz 1 opinia negatywna. Wraz z opiniami nadsyłane
były również uwagi. Wszystkich uwag i wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji
było 84, z czego na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 22 października 2015 r.
uwzględnionych całkowicie lub częściowo zostało 64, nieuwzględnionych 19, do jednej
uwagi udzielono wyjaśnienia (Uchwała Nr 783/15). Uwzględnione uwagi wprowadzono do
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projektu „Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych” oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu. Do
wszystkich uwag została sporządzona tabela z wyjaśnieniami, która została zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu oraz BIP. Ponadto uzyskano pozytywną opinię od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
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