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Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016–2026,  

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, z późn. zm.) 

 

Lp. Zgłaszający 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Kielcach 

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy uwzględnić następujące kwestie: 

– ochronę środowiska i przyrody, w szczególności poprzez zapewnienie ochrony gleby, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz oszczędne korzystanie z terenu; 

– prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni 

lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom; 

– w przypadku występowania chronionych gatunków roślin lub miejsc dogodnych dla bytowania 

zwierząt, z którymi kolidowałaby dana inwestycja wymaganym jest uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń na odstępstwa od zakazów, wydawanych w trybie art. 56 ustawy o ochronie 

przyrody. W odniesieniu do zadań z zakresu termomodernizacji budynków, należy uwzględnić 

ochronę zwierząt (ptaków i/lub nietoperzy), w tym ewentualną potrzebę sporządzenia 

ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. 

W przypadku stwierdzenia obecności takich gatunków prace należy prowadzić poza ich 

okresem lęgowo-rozrodczym oraz - w zależności od potrzeby - zapewnić im siedliska zastępcze 

lub ewentualnie, tak jak wspomniano wyżej, uzyskać stosowne zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów.  

Powyższe zapisy należy uwzględnić w projekcie Programu.  

Uwaga została uwzględniona. 

 

Powyższe zapisy zostały 

uwzględnione w Gminnym 

Programie Rewitalizacji  

(IV część wdrożeniowa, rozdział 

4. Procedura strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko  

oraz opiniowania przez właściwe 

instytucje. 

2.  

Świętokrzyski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych  

w Kielcacach 

Wnosi się o wprowadzenie zapisu „Zgodnie z art.65 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy  

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zmianami) zabrania się 

niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Na ewentualną przebudowę (przełożenie) urządzeń 

melioracji wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3  w 

związku z art. 9 ust. 2 ww. ustawy”. 

Uwaga została uwzględniona. 

 

Powyższe zapisy zostały 

uwzględnione w Gminnym 

Programie Rewitalizacji (str. 46).  
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3.  

Polska Spółka  

Gazownictwa sp. z o.o.  

Oddział Zakład Gazowniczy  

w Kielcach 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach wnioskuje  

o uzupełnienie opiniowanego „Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016-

2026” o możliwość korzystania z gazu ziemnego w ramach działań ograniczających emisję gazów 

cieplarnianych oraz zanieczyszczeń i pyłów oraz zwiększających efektywność energetyczną 

budynków znajdujących się na terenie Gminy Samborzec. 

Uwaga nie została uwzględniona 

 

Możliwość korzystania z gazu 

ziemnego w ramach działań 

ograniczających emisję gazów 

cieplarnianych oraz 

zanieczyszczeń i pyłów oraz 

zwiększających efektywność 

energetyczną budynków 

znajdujących się na terenie Gminy 

Samborzec jest zapewniona,  

a konkretne związane z tym 

kwestie będą ustalane na etapie 

projektowania i realizacji działań. 

Nie ma konieczności 

uwzględniania takich zapisów  

w GPR. Brak konkretnego 

wskazania zapewnienia 

możliwości korzystania z gazu 

ziemnego nie powoduje braku 

bądź zmniejszenia tych 

możliwości.  

 


