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Przebieg i formy konsultacji społecznych  

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu "Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023", projekt dokumentu 
zamieszczono na stronie internetowej http://www.nowemiasto.pl/ i wyłożono do 
publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.  
Uwagi, opinie i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu można było składać, 
w terminie od 26 czerwca 2018 r. do 26 lipca 2018 r., osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Nowym Mieście nad Pilicą, listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście 
nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilic, bądź za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem: nowemiasto@nowemiasto.pl  
 
Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 
2018-2023:  
 

lp. 
Osoba składająca 

uwagę 
Uwaga 

Sposób uwzględnienia 
w dokumencie 

1.  Burmistrz Miasta  
i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą  

1) s. 81 - zmiana zapisu z: "Modernizacja 
kotłowni w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi" na "Modernizacja 
kotłowni w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej".  

Zmiana uwzględniona 
w dokumencie. 

2.  Radna Miasta  
i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą 

1) s. 83 do zapisu: "1. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Bielińskiego, 
Browarnej, Góra (częściowo), Pilicznej, 
1 Maja, 1 Stycznia, Północnej, Rawskiej, 
Szkolnej, Warszawskiej" - dodanie ul. 
Mostowej.  

2) s.86 - uwzględnienie powyższego 
zapisu na mapie w tekście oraz 
Załączniku nr 2.  

Zmiana uwzględniona 
w dokumencie i w 
załączniku nr 2.  

3.  Sekretarz Miasta  
i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą 

1) s.78. zmiana zapisu projektu nr 6:  
- Tytuł projektu - zmiana z: "Poprawa 

infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej obszaru rewitalizacji 
poprzez zagospodarowanie terenu nad 
Pilicą - Park Nadpiliczny i Wyspa 
Nowomiejska", na: "Poprawa 
infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej obszaru rewitalizacji 
poprzez zagospodarowanie terenu nad 
Pilicą - Park Nadpiliczny" 

- Charakter projektu - zmiana zapisu z: 
"społeczny, gospodarczy, przestrzenny, 
funkcjonalny, techniczny" na: 
"społeczny, przestrzenny, funkcjonalny" 

- Zakres rzeczowy projektu - zmiana 
zakresu rzeczowego zadania, 
dostosowanie do ustaleń projektowych 

Zmiana uwzględniona 
w dokumencie i w 
załączniku nr 2. 
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- koncepcji zagospodarowania terenu - 
oraz decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska (pismo znak: 
WOOŚ-II-420.123.2018. MPR z dnia 21 
marca 2018 r.) i Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (pismo znak: TC-
U-021-0398-2016/17 z dnia 26 maja 
2017 r.).  

- Sposób oceny i miary - s.79. zmiana 
zapisu "powierzchnia terenów 
poddanych odnowie - ok. 1 ha" na 
"powierzchnia terenów poddanych 
odnowie - ok. 11,42 ha" 

2) s.86 - uwzględnienie prawidłowej 
lokalizacji w/w projektu na mapie 
w tekście oraz Załączniku nr 2.  

 
Innych uwag, w czasie trwania konsultacji społecznych, nie zgłoszono.   
 
 

Procedura oddziaływania na środowisko projektu dokumentu  
 
W sprawie przeprowadzenia procedury środowiskowej do dokumentu projektu "Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 2023” Gmina wystąpiła 
z pismami do:  

• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (odpowiedź: znak pisma – 
WOOŚ-III.411.240.2018.JD z dnia 30 lipca 2018 r.), 

• Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (odpowiedź: 
znak pisma – ZS.9011.126.2018 PK z dnia 13 lipca 2018 r.), 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie 
Trybunalskim (odpowiedź: znak pisma: WA.ZZO.3414.426.2018 SO z dnia 12 lipca 
2018 r.).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustalił zakres prognozy 
oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś oraz stopień szczegółowości. 
Prognoza powinna zawierać wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć na wszystkie formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 
celów i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz wpływu na przyrodę i krajobraz 
OCHK Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.  
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim odstąpiły od konieczności 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko.  
 
W związku z powyższym wykonano prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu 
omawianego dokumentu, przesłano do opiniowania oraz wyłożono do publicznego wglądu 
na okres od dnia 13 września 2018 roku do dnia 03 października 2018 roku (informacja na 
stronie: http://www.nowemiasto.pl/).  
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W trakcie wyłożenia nie wpłynęły uwagi do "Prognozy oddziaływania na środowisko dla 
projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 
2023" oraz do projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad 
Pilicą na lata 2018 - 2023”. 


