
 

Informacja podsumowująca proces konsultacji oraz przebieg 

zaopiniowania przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze. zm.) 

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy  

Busko-Zdrój na lata 2015–2025 

 

Konsultacje społeczne  

 
 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października  

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy  

Busko-Zdrój na lata 2015–2025, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 

uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 19.12.2016 r. do dnia 17.01.2017 r.  

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych 

ww. projektu dokumentu, zamieszczono co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem konsultacji, tj. 09.12.2016 r.  

 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 

72 uwagi i/lub wnioski zgłoszone przez 11 osób. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane 

były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, 

dlatego zostały rozpatrzone.  

W dniu 19.01.2017 r., czyli po terminie zakończenia konsultacji, wpłynęło 12 uwag 

zgłoszonych przez 1 osobę, które nie zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich 

rozpatrzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

  

Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz  rekomendacją 

do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie 

wprowadzania, przedstawiony został  w załączniku 1,  razem informacją podsumowującą 

przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu na stronie urzędu w dniu 19 

stycznia 2017 r. (http://www.umig.busko.pl/cms/rewitalizacja-miasta/gpr-2015-2025.html) 

oraz w Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Program Rewitalizacji Gminy 

Busko-Zdrój na lata 2015-2025 z dnia 27 stycznia 2017 r. 

(http://dl.umig.busko.pl/bip/ogloszenia/2017/01/27/raport_z_konsultacji_spolecznych.pdf ). 

 

  

 

 

 

 

http://www.umig.busko.pl/cms/rewitalizacja-miasta/gpr-2015-2025.html


 

Przebieg zaopiniowania projektu dokumentu 
 

 

 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój dnia 

18.01.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Busko-Zdrój na lata 2015–2025 przez: 

1. Zarząd Powiatu Buskiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu, 

2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa, 

3. Wojewodę Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi 

służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

4. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – w zakresie wymagań bezpieczeństwa  

i obronności, 

5. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (Placówka Straży Granicznej w Kielcach)  

– w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

6. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu)  – w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

7. Komendę Powiatową Policji w Busku-Zdroju – w zakresie wymagań bezpieczeństwa  

i obronności, 

8. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju – w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, 

10. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

11. Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną, 

12. operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów 

kolejowych (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 

Oddział Rejonowy w Busku-Zdroju; Orange Polska S.A.; SYMETRA; Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Centrala Spółki; PGE Dystrybucja S.A., 

Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Busko; Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A., Oddział w Radomiu; Komunalny Związek Ciepłownictwa 

„Ponidzie”; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Busku-Zdroju; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; Powiatowy 

Zarząd Dróg w Busku-Zdroju), 

13. Komitet Rewitalizacji, 

14. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form 

ochrony zabytków, 

15. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – w zakresie form ochrony 

przyrody, 

16. Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach – w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

17. Ministra Zdrowia – w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

 



 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. 

 W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie: 

1. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – pismo z dnia 26.01.2017 r. (znak:  

NGP-II.761.1.02.2017) w sprawie przedłużenia terminu zaopiniowania  

do 20.02.2017 r. oraz opinia pozytywna bez zastrzeżeń z dnia 07.02.2017 r. (znak:  

NGP-II.761.1.02.2017). 

2. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag  

z dnia 26.01.2017 r. (znak: 305/17), 

3. Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – opinia pozytywna  

bez uwag z dnia 07.02.2017 r. (znak: Nw – AG/1149/17), 

4. Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju – opinia pozytywna bez uwag z dnia 

27.01.2017 r. (znak: L-GM-0151/12/2017), 

5. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 16.01.2017 r. (znak: PRZ.0761.3.2017), 

6. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 02.02.2017 r. (znak: NZ.9022.10.2.2017), 

7. Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – opinia pozytywna bez uwag 

z dnia 26.02.2017 r., 

8. operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów 

kolejowych: 

- Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  

– opinia pozytywna z propozycją dodania zapisu z dnia 02.02.2017 r.  

(znak: ŚZMiUW.RB.TE.47.1.2017.B),  

- Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Centrala Spółki – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 26.01.2017 r. (znak: DX/210/2017),  

- Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Oddział w Radomiu – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 30.01.2017 r. (znak: 471OR-PS-WZ.7111.92.2015.4),  

- Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” – opinia pozytywna  

z uwagami z dnia 01.02.2017 r. (znak: KZBZ 7021. 1.2017.JR), 

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 

– opinia pozytywna z uwagami z dnia 07.02.2017 r. (znak: TI/101/391/2016,  

- Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – pismo z dnia 

26.01.2017 r. (znak: ŚZDW.R-DD.4110.73.2017.MK.) informujące, że nie jest 

zobligowany do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie, 

9. Komitetu Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 19.01.2017 r., 

10. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo z wnioskiem 

o dokonanie uzupełnień bez opinii z dnia 02.02.2017 r. (znak: IN-UR.5152.2.2017) 

oraz odpowiedź na dokonane uzupełnienia z dnia 22.02.2017 r. (znak:  

IN-UR.5152.2.2017), 

11. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia pozytywna bez 

uwag z dnia 26.01.2017 r. (znak: WPN-II.070.4.2017.EC), 



 

12. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag 

z dnia 31.01.2017 r. (znak: KIE.5110.5.2017.MN), 

13. Ministra Zdrowia – opinia negatywna z dnia 27.01.2017 r. (znak: OZU.523.57.2016. 

MO). 

 

 

    Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub 

propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia 

lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1. 

 

 W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Zarząd Powiatu Buskiego, Wojewoda 

Świętokrzyski, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu), 

Agencja Wywiadu, Orange Polska S.A., SYMETRA, PGE Dystrybucja S.A., Oddział 

Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Busko, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, 

zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne 

z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  

Busko-Zdrój na lata 2015–2025. 

 Pismem z dnia 18.01.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój wystąpił również 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie co do 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 na 

podstawie art. 47 i art. 49 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. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 

 W piśmie z dnia 26 stycznia 2017 r. (znak: WPN-II.410.13.2017.EC) Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów 

uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko ww. projektu i wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym 

uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko dla przedłożonego dokumentu. 

 

 Gmina Busko-Zdrój nie wystąpiła z wnioskiem do Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. W piśmie o uzgodnienie 

braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

powołano się na art. 47 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym organem właściwym w sprawach 

opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko  

jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. W związku z tym wystąpienie  



 

z wnioskiem do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Kielcach nie było wymagane. 

 Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych  

w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 i z uwagi na ich 

parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku  

z powyższym dla ww. dokumentu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 Ponadto w wyniku konsultacji społecznych i procesu opiniowania zaproponowana 

została zmiana zapisu misji. Biorąc pod uwagę, że podejmowane działania  dotyczą obszaru 

rewitalizacji, również misja powinna wskazywać przedmiotowy obszar. W związku z czym 

zmieniono zapis w dokumencie na „Wspieranie aktywności mieszkańców obszaru 

rewitalizacji”. Ponadto dodano 3 nowe projekty podstawowe o charakterze społecznym.  

Zmiany te wynikają z potrzeby większego uspołecznienia wdrażania założeń dokumentu oraz 

realizacji zasady partycypacji społecznej i partnerstwa. 

 

W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag i opinii uzupełniono, poprawiono projekt 

dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. 

 

 

 

Busko-Zdrój, 06 marca 2017 r.  


