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UZASADNIENIE 

 
zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa przyjętego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów” 
uchwałą Nr XXXVIII/269/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 września 2022 r. 

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Zgodnie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
z późn. zm.), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kiełczygłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostało poddane 
konsultacjom społecznym, stanowiącym element procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko poprzez następujące działania: 
 

1) Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów o przystąpieniu do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kiełczygłów na podstawie uchwały Nr XIV/125/2019 
Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 listopada 2019 r. z informacją o możliwości 
składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kiełczygłów z wyznaczonym terminem ich składania, tj. 
od 7 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r. oraz o przystąpieniu do strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów z mozliwością 
składania wniosków od 7 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r.  Ogłoszenie 
ukazało się w „Kulisach Powiatu” w dniu 15 lipca 2020 r. oraz w dniu 7 lipca 
2020 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Kiełczygłowie. Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone 8 lipca 2020 r. w 
BIP-ie Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. 

2) Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kiełczygłów został uzgodniony z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo znak 
WOOŚ.411.174.2020.AJa z dnia 17 lipca 2020 r.) oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pajęcznie (pismo nr 
PPIS.NZ.471.9.2253.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.), jest zgodny z art. 51 oraz 
art. 52 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. 

3) W wyniku wszczętej procedury formalno-prawnej ogłaszania o przystąpieniu 
do sporządzania projektu studium wpłynęło 9 wniosków, które zostały 
rozpatrzone przez Wójta Gminy Kiełczygłów. 
W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu 
zmiany studium wpłynęło 9 odpowiedzi od instytucji właściwych do 
opiniowania i uzgadniania projektu. Odpowiedzi te zostały uwzględnione w 
trakcie opracowania projektu studium. 
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4) Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kiełczygłów z informacją o wyłożeniu projektu w dniach od 30 maja 
2022 r. do 11 lipca 2022 r. wraz z informacją o możliwości składania uwag, z 
wyznaczonym terminem ich składania do dnia 31 sierpnia 2022 r. zostało 
umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz BIP-ie. 
Informacja o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu została 
przekazana również poprzez ogłoszenie w „Kulisach Powiatu” w dniu 19 maja 
2022 r. W okresie wyłożenia, w dniu 23 czerwca 2022 r. została 
zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium 
rozwiązaniami. Ponadto projekt studium dostępny był do wglądu w siedzibie 
urzędu oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Kiełczygłowie. Przez cały okres wyłożenia oraz w terminie po wyłożeniu tj. do 
dnia 31 sierpnia 2022 r. zainteresowani mieli możliwość wnoszenia uwag, w 
tym również w postaci elektronicznej. W ustalonym terminie do Wójta Gminy 
Kiełczygłów wpłynęło 18 uwag. 5 uwag w całości lub częściowo zostało 
nierozstrzygniętych zarówno przez Wójta Gminy Kiełczygłów jak i Radę Gminy 
Kiełczygłów. Następnie projekt studium został przekazany do uchwalenia 
Radzie Gminy Kiełczygłów w celu podjęcia uchwały o przyjęciu dokumentu. 

 
W procedurze sporządzania dokumentu pod nazwą: „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów” wymogi 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 zostały spełnione. 

2. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

 

W trakcie procedowania projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko wpłynęło 9 wniosków, 9 odpowiedzi po zawiadomieniu 
instytucji oraz w czasie i po wyłożeniu do publicznego wglądu 18 uwag. 5 uwag w 
całości lub częściowo zostało nierozstrzygniętych zarówno przez Wójta Gminy 
Kiełczygłów jak i Radę Gminy Kiełczygłów. 

 


