
UCHWAŁA NR XLIX/858/2013
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II.2: 
Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej"

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594) i art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.1)), po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II.2: Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej 
i Jesionowej” ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce 
uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późn. zm.2) u
chwala się, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy wprowadzające 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kielce Północ – Obszar II.2: Centrum 
handlowo – usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej” na obszarze miasta Kielce, w granicach 
określonych w §2 ust. 1 i załączniku nr 1  do uchwały, zwany dalej „planem”. 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony na północ od centrum Kielc, u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej 
oraz ulicę Sabinówek i zachodnią część doliny Silnicy. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu, składający się z części nr 1  - planszy podstawowej i części nr 2  - planszy infrastruktury 
technicznej - załącznik nr 1, 

2) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kielce na temat sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu - załącznik nr 2, 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. 
poz. 21 i poz. 405.

2) Zmiany Studium zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmiana Nr 1 wprowadzona uchwałą Nr 
XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., zmiana Nr 3 wprowadzona uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 
2007 r., zmiana Nr 5 wprowadzona uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r., zmiana Nr 4 wprowadzona 
uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., zmiana Nr 6 wprowadzona uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 
17 września 2009 r., zmiana Nr 8 wprowadzona uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmiana Nr 
9 wprowadzona uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r. oraz uchwałami Rady Miasta Kielce: zmiana 
Nr 2 wprowadzona uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010 r. i zmiana Nr 7 wprowadzona uchwałą Nr 
X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r.
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3) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kielce dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) centrum handlowo – usługowym– należy przez to rozumieć obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, w którym w ramach całości techniczno - użytkowej może być prowadzona również 
działalność usługowa w zakresie innym niż sprzedaż detaliczna towarów, w szczególności usługi związane 
z wyżywieniem, usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, usługi administrowania itp.,

2) dominancie– należy przez to rozumieć budynek lub część budynku, która koncentruje uwagę obserwatorów, 
ze względu na swoją wysokość, wielkość i wyróżniającą się formę,

3) elewacji frontowej– należy przez to rozumieć elewację budynku, usytuowaną od strony publicznych ulic lub 
od strony innych przestrzeni publicznych, zawierającą główne wejście do budynku lub lokali użytkowych 
znajdujących się w budynku,

4) liniach rozgraniczających– należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania,

5) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury –należy przez to rozumieć, w ramach istniejących 
systemów, wykonywanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu nowych rozwiązań 
technicznych i materiałowych oraz zmianie charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym 
zmiany granic pasa drogowego,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną 
w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, 
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym 
elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2  m,

7) nośnikach reklamowych– należy przez to rozumieć obiekt służący umieszczeniu reklamy, w jakiejkolwiek 
materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną,

8) obowiązującej linii zabudowy– należy przez to rozumieć ścisłe usytuowanie elewacji budynków 
w wyznaczonej linii z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka wykusza, 
tarasu ewentualnie innych fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości 
o więcej niż 2  m,

9) planie– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1  do 
tej uchwały,

10) powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy według PN ISO 9836:1997, tj. 
„powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (budynków) na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy 
nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu, powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, 
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy)”,

11) przestrzeni publicznej- należy przez to rozumieć obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne; wyznaczone w planie jako tereny 
publicznej zieleni urządzonej o symbolach ZU1÷4,

12) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć przeznaczenie, którego realizacja jest 
obowiązkowa,

13) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć przeznaczenie uzupełniające, wzbogacające 
przeznaczenie podstawowe terenu, którego realizacja jest nieobowiązkowa,

14) przyłączu– należy przez to rozumieć odcinek rurociągu lub przewodu (z którego korzysta jeden lub kilku 
użytkowników) łączący sieć infrastruktury technicznej z przyłączanym obiektem lub obiektami,
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15) pylonie reklamowym– należy przez to rozumieć nośnik reklamowy w formie pionowego, wolnostojącego 
słupa,

16) rysunku planu– należy przez to rozumieć załącznik nr 1  do niniejszej uchwały, składający się z dwóch 
części: część nr 1  – plansza podstawowa w skali 1:1000, część nr 2  – plansza infrastruktury technicznej 
w skali 1:1000,

17) sieci infrastruktury technicznej– należy przez to rozumieć będące w eksploatacji zakładów lub 
przedsiębiorstw rurociągi i przewody rozdzielcze oraz związane z nimi obiekty i urządzenia techniczne, do 
których możliwość przyłączenia, na określonych warunkach, zagwarantowana jest przepisami powszechnie 
obowiązującymi lub przepisami miejscowymi,

18) strefie zabudowy frontowej– należy przez to rozumieć pas terenu o szerokości 20 m od obowiązującej linii 
zabudowy w głąb działki,

19) szyldzie- należy przez to rozumieć tablicę, wywieszkę zlokalizowaną na budynku lub ogrodzeniu, 
w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w treści zawierającą wyłącznie: oznaczenie jednostki 
organizacyjnej lub przedsiębiorcy, rodzaj wykonywanej działalności, miejsce, czas wykonywania 
działalności oraz inne oznaczenia w formie graficznej (nie tekstowej),

20) reklamie świetlnej– należy przez to rozumieć te nośniki reklamowe, które mogą przekazywać napisy lub 
obrazy ruchome oraz urządzenia umożliwiające wyświetlanie napisów lub obrazów nieruchomych kolejno 
po sobie,

21) tablicy informacyjnej– należy przez to rozumieć element systemu informacji, w szczególności: tablice 
porządkowe, tablice z nazwą ulicy, numery posesji, tablice informacji przyrodniczej i turystycznej oraz 
tablice z oznaczeniem przyłączy infrastruktury technicznej,

22) terenie– należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i kolorem oraz oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem literowo – 
cyfrowym,

23) terenowych urządzeniach sportowych i rekreacyjnych– należy przez to rozumieć urządzenia służące 
uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, między innymi takie jak: bieżnie, boiska do 
sportowych gier zespołowych, trasy rowerowe, skate - parki z wyposażeniem, skałki i ścianki 
wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, drążki gimnastyczne, pola do mini golfa, place zabaw 
z urządzeniami, urządzenia do ćwiczeń siłowych itp.,

24) terenie inwestycji– należy przez to rozumieć teren będący przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę,

25) usługach– należy przez to rozumieć sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(Dz. U. 2008 nr 207 poz. 1293 ze zm.) handel detaliczny (za wyjątkiem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego), usługi 
związane z zakwaterowaniem (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych, domów letniskowych, pól 
kempingowych, domów studenckich, internatów oraz burs szkolnych, hoteli pracowniczych), usługi 
związane z wyżywieniem, usługi w zakresie informacji i komunikacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, 
usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych 
nośników informacji, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, usługi administrowania i usługi 
wspierające, usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych, usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej (za wyjątkiem 
usług świadczonych przez szpitale), usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, usługi 
świadczone przez organizacje członkowskie, usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego, usługi indywidualne (za wyjątkiem usług cmentarzy i związanych 
z przeprowadzaniem kremacji),oraz wszelkie inne usługi biurowe,

26) usługach technicznych– należy przez to rozumieć usługi w zakresie stacji remontowych i obsługi 
pojazdów mechanicznych,

27) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

28) wskaźniku intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażony wzorem I=Po/T, gdzie 
Po (powierzchnia ogólna) – oznacza sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczoną po 
zewnętrznym obrysie muru, a T – powierzchnię terenu inwestycji,
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29) wskaźniku powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji,

30) wysokości zabudowy- należy przez to rozumieć określoną w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów wysokość budynków oraz wysokość innych obiektów budowlanych (mierzoną od 
średniego poziomu terenu na obwodzie obiektu, do najwyżej położonego punktu konstrukcji),

31) zwartej pierzei– należy przez to rozumieć ciąg elewacji frontowych budynków usytuowanych w sposób 
zwarty (ściany szczytowe zlokalizowane w granicach działek sąsiednich) w jednym szeregu wzdłuż 
obowiązującej linii zabudowy, zamykające jedną stronę ulicy lub jej odcinek.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1  do 
niniejszej uchwały, są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

4) obowiązująca linia zabudowy, 

5) strefa podwyższenia wysokości zabudowy, 

6) zasięg strefy zalewowej Q1%, 

7) budynki do wyburzenia, 

8) symbole identyfikacyjne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania.

2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1  są informacjami 
dodatkowymi.

3. Rysunek planu część nr 2  – plansza infrastruktury technicznej, ustalający zasady uzbrojenia terenu, 
obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej.

4. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie będące 
przedmiotem uchwały.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne 

§ 5. Na rysunku planu wyznaczono granice następujących terenów o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach ich zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających i oznaczone 
symbolami literowo - cyfrowymi: 

1) UC1 – teren obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

2) U1÷3 – tereny zabudowy usługowej, 

3) UMW1 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, 

4) MW1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

5) MWU1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

6) ZU1÷4 – tereny publicznej zieleni urządzonej, 

7) KDS1 – teren ulicy publicznej klasy S – ekspresowej, 

8) KDL1 - teren ulicy publicznej klasy L – lokalnej, 

9) KDD1÷3 – tereny ulic publicznych klasy D – dojazdowej, 

10) KDPR1 – teren publicznego ciągu pieszo – rowerowego, 

11) KDP1÷3 – tereny publicznych ciągów pieszych, 

12) KDR1 – teren publicznego ciągu rowerowego, 

13) KPJ1 – teren publicznego parkingu jednopoziomowego.
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§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony: ogólnodostępny charakter 
terenów publicznej zieleni urządzonej ZU1÷4, służących jako tereny wypoczynku, sportu i rekreacji, 

2) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania lub rewaloryzacji: 
w terenie UMW1 nakaz wykształcenia oraz utrzymania ciągu elewacji frontowych zwróconych w kierunku 
terenu ZU2, wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL1,

3) zasady umieszczania nośników reklamowych: 

a) lokalizacja nośników reklamowych na budynkach wyłącznie w części parterowej budynków w sposób 
nie przesłaniający otworów okiennych oraz elementów detali architektonicznych, o powierzchni 
nie przekraczającej 1m2, za wyjątkiem terenu UC1,

b) w terenie UC1 suma powierzchni nośników reklamowych na elewacji budynku nie może zajmować 
więcej niż 30 % powierzchni poszczególnych elewacji, 

c) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych, za wyjątkiem terenu UC1, na którym 
dopuszcza się lokalizację jednego pylonu reklamowego, oraz terenu U1, na którym dopuszcza się 
lokalizację jednego pylonu reklamowego dla stacji paliw płynnych, 

d) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na elewacji frontowej budynku w terenie UMW1,

e) zakaz lokalizowania nośników reklamowych w terenach MW1, KDPR1, KDR1, KDP1÷3,

f) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na ogrodzeniach od strony publicznej ulicy lokalnej KDL1,

g) zakaz lokalizowania reklam świetlnych, za wyjątkiem terenu UC1,

h) pozostałe ustalenia zgodnie z §23 ust. 2  pkt 6  lit. b,

4) nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów: 

a) nakaz kształtowania nowej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie dotyczącym 
w szczególności: nieprzekraczalnej i obowiązującej linii zabudowy, strefy podwyższenia wysokości 
zabudowy, 

b) nakaz realizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem lit. d,

c) nakaz ujednolicenia formy i proporcji szyldów umieszczanych na jednym obiekcie budowlanym, 

d) zakaz realizacji ogrodzeń w terenach: ZU1÷4, KDP1÷3, KDR1, KDPR1 oraz w liniach 
rozgraniczających te tereny, za wyjątkiem realizacji ogrodzeń dla placów zabaw, terenowych urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych, itp., w terenach ZU2÷4,

e) zakazy zgodnie z § 13.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) na obszarze objętym planem występuje teren będący formą ochrony przyrody, dla którego zasady ochrony 
określono w § 11 pkt 1  i 2,

2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) dla terenu MW1, MWU1 – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, 

b) dla terenu UMW1 – jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych, 

c) dla terenów ZU1÷4 – jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,

3) gospodarka odpadami zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami zawartym w Programie Ochrony 
Środowiska przyjętym uchwałą Rady Miasta Kielce, 

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 
określone w przepisach odrębnych.
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§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się: 

1) zachowaniu i ochronie podlega stanowisko archeologiczne AZP 85–63 nr 28, oznaczone symbolicznie na 
rysunku planu – część nr 1, 

2) dla obiektu, o którym mowa w pkt 1 obowiązuje: 

a) zapewnienie warunków dla nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych w przypadku 
podejmowania działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania, 

b) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga się podania informacji o obecności 
stanowiska archeologicznego i ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu.

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych wyznacza 
się tereny publicznej zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami ZU1÷4 dla których 
obowiązują ustalenia §23.

§ 10. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zawarte zostały w Rozdziale 3, zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w Kieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w strefie 
krajobrazowej A, w obrębie której obowiązują zakazy oraz działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów zawarte w Uchwale Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
27 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia 
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

2) w granicach strefy krajobrazowej A Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznacza się tereny 
publicznej zieleni urządzonej ZU1÷4 celem ochrony, kształtowania i rozwoju systemu przyrodniczego 
miasta dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz ukształtowania terenów wypoczynku, sportu 
i rekreacji, 

3) wskazuje się na rysunku planu granice obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych „ONO” oraz granice 
obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych „OWO” strefy zasilania Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 417 Kielce - GZWP 417, dla których zakazy, nakazy i zalecenia zawarte w „Dokumentacji 
hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód podziemnych RE Kielce”, zostały uwzględnione w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, zawartych w Rozdziale 3  niniejszej uchwały, 

4) ustala się obowiązek pokrycia terenu objętego planem miejscowym zasięgiem sygnałów dźwiękowych 
syren alarmowych działających w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania, 

5) wyznacza się na rysunku planu zasięg strefy zalewowej Q1%, w obrębie której obowiązuje zakaz 
wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, w tym: 

a) wykonywania urządzeń wodnych, za wyjątkiem realizacji urządzeń służących utrzymaniu i regulacji wód 
oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym, 

b) budowy i przebudowy innych obiektów budowlanych, za wyjątkiem: 

- ciągu pieszego KDP1, KDP2, 

- ciągu rowerowego KDR1, 

- ciągu pieszo – rowerowego KDPR1, 

- placu zabaw w terenie ZU4, 

- sieci infrastruktury technicznej, 

- obiektów małej architektury,

c) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 
rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, 
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d) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem 
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową 
lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,

6) na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

§ 12. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się 
następujące zasady wydzielania nowych działek: 

1) minimalna powierzchnia działki: 

a) 1000 m2 na terenach UC1, MWU1,

b) 500 m2 na terenach U1, UMW1, MW1,

c) 400 m2 na terenach U2÷3,

d) 10 m2 na pozostałych terenach,

2) minimalna szerokość frontu działki: 

a) 50 m na terenie UC1,

b) 25 m na terenach MWU1, U1÷3,

c) 20 m na terenie MW1, 

d) 15 m na terenie UMW1,

e) 5 m na pozostałych terenach,

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się 

w zakresie od 45° do 120°, 

4) minimalne parametry działek, o których mowa w pkt 1  i 2 nie obowiązują w przypadku: 

a) dokonywania podziałów pod ulice, drogi wewnętrzne, place, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych i uregulowanie spraw 
własnościowych, związanych z istniejącą zabudową, 

b) podziałów istniejących działek, zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny,

5) każda nowo wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów 
odrębnych.

2. Na obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się terenów wymagających scaleń i podziałów 
nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich 
użytkowaniu, ustala się następujące zakazy: 

1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych oraz drogi ekspresowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDS1,

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy: 

a) inwestycji celu publicznego z zakresu dróg, sieci infrastruktury technicznej oraz łączności publicznej 
w rozumieniu przepisów odrębnych, 

b) centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
20000 m2 na terenie UC1, 

c) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5000m2 na terenach UC1, MWU1, 

d) stacji paliw płynnych o łącznej pojemności zbiorników nie przekraczającej 200 000 l na terenie U1, 
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e) stacji obsługi środków transportu na terenie U1,

f) budowli przeciwpowodziowych,

3) lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 

4) zgodne z pozostałymi ustaleniami ogólnymi oraz ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) układ komunikacyjny, który stanowią oznaczone na rysunku planu ulice publiczne, publiczny ciąg pieszo – 
rowerowy, publiczny ciąg rowerowy oraz publiczne ciągi piesze, wymaga budowy i rozbudowy do 
parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, 

2) ulice podstawowego układu komunikacyjnego miasta sąsiadujące z obszarem planu to: 

a) przebiegająca wzdłuż północnej granicy obszaru planu droga krajowa Nr 74 (Sulejów –
Piotrków Trybunalski – Kielce – Opatów – Kraśnik) - istniejąca ulica Jesionowa (planowana do 
rozbudowy do klasy ekspresowej), której fragment (KDS1) znajduje się w granicach opracowania, 

b) od zachodu ulica Zagnańska klasy głównej włączona do ulicy Jesionowej (skrzyżowanie poza granicami 
opracowania),

3) warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym – powiązanie z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym zapewniają ulice obsługujące obszar planu: 

a) projektowana ulica KDD1 włączona do jezdni zbierająco-rozprowadzającej ulicy Zagnańskiej, 

b) istniejąca ulica Sabinówek (KDD3) włączona do istniejącej ulicy Okrzei połączonej z ulicą Zagnańską 
(położone poza obszarem planu),

4) wskaźniki ilości miejsc parkingowych – zgodnie z Rozdziałem 3  – ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1) elementy składowe sieci infrastruktury technicznej, którymi są: 

a) system sieci wodociągowej, I – strefy ciśnień oznaczony symbolem W1 – Ø300mm (rurociąg 
magistralny), W2 – Ø150 mm, Ø100 mm, Ø80 mm, 

b) system grawitacyjnej sieci kanalizacji ścieków komunalnych, oznaczony symbolem Ks1 (kolektory) – 
Ø500 mm, Ø700 mm, Ø800 mm, Ø900 mm, Ø1000 mm, Ks2 (kanały) – Ø200 mm, Ø250 mm 

c) system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej, oznaczony symbolem Kd1 (kolektory)– Ø1500 mm, 
Ø1400 mm, Ø1200 mm, Ø600 mm, Kd2 (kanały) – Ø250 mm, Ø300 mm, Ø315 mm, Ø400 mm, OWD 
– istniejąca oczyszczalnia wód deszczowych, 

d) system sieci gazowej niskiego ciśnienia, oznaczony symbolem Eg1 – Ø280 mm, Ø200 mm, Eg2 – Ø90 
mm, Ø100 mm, 

e) system sieci ciepłowniczej, oznaczony symbolem Ec1 (istniejąca nadziemna sieć ciepłownicza), – 2 
Ø500 mm, Ec2 (istniejąca podziemna sieć ciepłownicza), – 2Ø125 mm, 2Ø168 mm, 2Ø200 mm, 2Ø250 
mm, 2Ø300 mm, 2Ø323 mm, 2Ø500 mm, 2Ø600 mm, 

f) trasy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia, trasy kablowych linii elektroenergetycznych 
niskiego i średniego napięcia oraz trasy kablowych i napowietrznych linii teletechnicznych – 
nie pokazano na rysunku.

2) warunki powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym: 

a) system sieci wodociągowej – zasilany z istniejącej sieci rozdzielczej wodociągowej I – strefy ciśnień: 

- Ø100 mm w ul. Okrzei, Ø150 mm w ul. Zagnańskiej, 

- Ø150 mm, Ø300 mm w ul. Jesionowej,

b) system grawitacyjnej sieci kanalizacji ścieków komunalnych – odprowadzenie ścieków do 
istniejących kanałów ściekowych: 
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- Ø200 mm w ul. Okrzei, 

- Ø250 mm pomiędzy ul. Kąpielową i Sabinówek, 

- Ø700 mm, Ø800 mm biegnących wzdłuż prawego brzegu rzeki Silnicy, odprowadzających ścieki 
z terenu miasta do oczyszczalni ścieków „Sitkówka-Nowiny”,

c) system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych; 

- do kolektora deszczowego Ø1500 mm biegnącego przez tereny MWU1, UC1, UMW1, KDL1, 
KDD1, ZU2, poprzez oczyszczalnię wód deszczowych do rzeki Silnicy, 

- do kanałów Ø400 mm biegnących przez tereny zieleni do rzeki Silnicy,

d) system sieci gazowej – zasilany z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø200 mm w ul Okrzei, 
wyprowadzonej ze stacji redukcyjno – pomiarowej gazu IIO przy ul. Robotniczej, 

e) system elektroenergetyczny – powiązany z istniejącymi liniami niskiego i średniego napięcia, 
położonymi na obszarze planu, zasilanymi z „GPZ KZWM” 110/15kV poprzez stacje rozdzielcze oraz 
stacje transformatorowe zasilające centralną część miasta, 

f) zaopatrzenie w ciepło – zasilanie z istniejącej sieci ciepłowniczej 2Ø500 mm, 2Ø600 mm w ul. 
Jesionowej, 2Ø500 mm biegnącego wzdłuż rzeki Silnicy powiązanych z Elektrociepłownią Kielce oraz 
z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,

3) następujące zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

a) położenie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu, w dotyczących budowy, rozbudowy 
i modernizacji tych sieci postępowaniach administracyjnych – stosownie do zakresu rozstrzygania w tych 
sprawach, 

b) przeznaczone do użytku powszechnego sieci infrastruktury technicznej, oraz urządzenia z nimi 
związane, powinny być lokalizowane w planowanych i adaptowanych pasach drogowych, oraz na innych 
terenach użytkowania publicznego w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu, 

c) w planowanych i istniejących pasach drogowych przeznaczonych do adaptacji, sieci infrastruktury 
technicznej mogą być w przypadkach uzasadnionych sytuowane w sposób inny niż przedstawiono na 
rysunku planu, o ile inwestor sieci w postępowaniach administracyjnych wykaże, że odmienne ich 
usytuowanie nie utrudni przewidzianej w planie budowy i przebudowy ulicy oraz usytuowania 
pozostałych sieci, 

d) w przekrojach istniejących i planowanych pasów drogowych (poza jezdniami) należy uwzględnić 
lokalizację linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, kanalizacji telefonicznej 
i teletechnicznej, 

e) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej należy projektować i budować uwzględniając potrzeby 
określonej w planie zabudowy, 

f) przyłącza nieruchomości do ciągów ulicznych sieci infrastruktury technicznej powinny w granicach pasa 
drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi przebiegać prostopadle do osi podłużnej ulicy; 
w technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg skośny pod kątem nie mniejszym niż 
450, do osi podłużnej ulicy, o ile nie utrudni to przyłączenia do sieci ulicznej nieruchomości sąsiednich, 

g) dopuszcza się przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie pokazanych na rysunku 
planu, jeżeli ich przebieg nie będzie kolidował z istniejącą i planowaną zabudową oraz ustaleniami 
niniejszego planu, 

h) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, 

i) dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni ścieków i odcinków kanałów tłocznych 
umożliwiających odprowadzenie ścieków komunalnych i deszczowych do grawitacyjnego systemu 
ścieków komunalnych i deszczowych, 

j) odprowadzenie ścieków opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni 
potencjalnie zanieczyszczonych wymaga przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenia z piasku 
i substancji ropopochodnych na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 
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k) dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego planuje się zaopatrzenie w gaz przewodowy do 
przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych, 

l) dla usług planuje się zaopatrzenie w gaz przewodowy dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, 

m) dla budownictwa mieszkaniowego planuje się zaopatrzenie w ciepło do celów przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz grzewczych, 

n) dla usług planuje się zaopatrzenie w ciepło do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
grzewczych, oraz technologicznych, 

o) do czasu rozbudowy sieci gazowej i ciepłowniczej zaopatrzenie w gaz i ciepło według indywidualnych 
rozwiązań, 

p) dopuszcza się stosowanie lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliwa gazowego, energii 
elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii, 

q) zasilanie sieci cieplnej i gazowej z istniejących systemów na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

r) docelowo wprowadza się nakaz przełożenia nadziemnej sieci ciepłowniczej w sieć ciepłowniczą 
podziemną.

§ 15. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów.

§ 16. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których określa się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określone zostały w 
Rozdziale 3, zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe 

§ 17. 1. Wyznacza się teren obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, oznaczony na 
rysunku planu symbolem UC1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: obiekt handlowy, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - centrum handlowo – 
usługowe, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi do których zalicza się: 

a) obiekty ekspozycyjne, 

b) magazyny, 

c) biura, 

d) powierzchnie komunikacji, 

e) parkingi i garaże, 

f) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.),

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza się realizację: 

- obiektów małej architektury i elementów użytkowych, sieci infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

- dominanty w strefie podwyższenia wysokości zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) nakazuje się realizację co najmniej jednego wejścia do obiektu handlowego w elewacji budynku od 
strony doliny Silnicy (terenów ZU), 

c) obowiązek czasowego magazynowania wód deszczowych, 

d) zakaz odwadniania terenu w formie drenażu odwadniającego z odprowadzeniem wody do odbiornika,
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3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 3,5, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 10% powierzchni terenu inwestycji, z czego co 
najmniej 50 % w postaci zieleni urządzonej, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: do 25 m; dla dominanty w strefie podwyższenia wysokości zabudowy do 55 m, 

- minimalna liczba kondygnacji handlowo-usługowych – 1, 

- powierzchnia bryły dominanty w rzucie poziomym nie może przekraczać 800m2,

f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z jezdni zbierająco – rozprowadzającej ulicy Zagnańskiej, 
zlokalizowanej poza granicami planu oraz z ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu KDL1 
i KDD1, 

5) ilość miejsc parkingowych: 

a) minimum 20 miejsc dla samochodów na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlowego, na 
terenie inwestycji, 

b) minimum 2  miejsca parkingowe dla rowerów na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu 
handlowego, na terenie inwestycji,

6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: U1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: stacja paliw płynnych o łącznej pojemności zbiorników nie przekraczającej 
200 000 l oraz usługi techniczne, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury i elementów użytkowych, sieci infrastruktury 
technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

b) budowa stacji remontowej i obsługi pojazdów mechanicznych wyłącznie jako części budynku 
usługowego, 

c) zakazuje się stosowania powłok elewacyjnych typu przemysłowego z blachy trapezowej, falistej i innej 
profilowanej oraz z PCV,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 15 % powierzchni terenu inwestycji, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: maksymalnie 25 m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych w zakresie od 1  do 5,
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f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z jezdni zbierająco - rozprowadzających ulicy Zagnańskiej, 
zlokalizowanej poza granicami planu, oraz z publicznej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
KDD1,

6) ilość miejsc parkingowych: minimum 2  miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 
usług, na terenie inwestycji, 

7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: U2, U3.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: usługi, 

2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury i elementów użytkowych, 
sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,5, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 10 % powierzchni terenu inwestycji, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: maksymalnie 15 m, 

- minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z jezdni zbierająco - rozprowadzającej ulicy Zagnańskiej 
zlokalizowanej poza granicami planu, 

5) ilość miejsc parkingowych: minimum 1  miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 
usług, na terenie inwestycji, 

6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem UMW1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa zlokalizowana powyżej pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza się: 

- realizację: obiektów małej architektury i elementów użytkowych, sieci infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

- lokalizowanie ścian budynków przy granicy działki sąsiedniej wyłącznie w strefie zabudowy 
frontowej, 
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- realizację przejazdów bramowych o szerokości minimum 4  m,

b) nakaz wykształcenia oraz utrzymania ciągu elewacji frontowych zwróconych w kierunku terenu ZU2 
wzdłuż obowiązującej linii zabudowy od ulicy KDL1, 

c) nakaz projektowania zabudowy w sposób tworzący zwartą pierzeję, 

d) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnej i usługowej budynku,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: obowiązująca i nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 15 % powierzchni terenu inwestycji, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: maksymalnie 20 m, 

- minimalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,

f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDL1, KDD1,

6) miejsca parkingowe: minimum 1  miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług oraz 
1  miejsce parkingowe na 1  mieszkanie, na terenie inwestycji, 

7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem: MW1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i elementów użytkowych, 
sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40 %, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,5, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 10 % powierzchni terenu inwestycji, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: maksymalnie 14 m, 

- minimalna ilość kondygnacji nadziemnych – 4,

f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu KDD2,

5) miejsca parkingowe: minimum 1,2 miejsce parkingowe na każde mieszkanie, 

6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.
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§ 22. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony 
na rysunku planu symbolem: MWU1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane w budynek mieszkalny, zajmujące nie więcej niż 50% 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury i elementów użytkowych, sieci infrastruktury 
technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej, 

b) nakaz realizacji minimum 80% wymaganych miejsc parkingowych w formie kondygnacji podziemnej, 

c) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnych i usługowych budynku, 

d) obowiązek czasowego magazynowania wód deszczowych, 

e) zakaz odwadniania terenu w formie drenażu odwadniającego z odprowadzeniem wody do odbiornika,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 45%, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni terenu inwestycji, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: 

- wysokość zabudowy: od 14 do 20m, 

- minimalna liczba kondygnacji nadziemnych – 4,

f) geometria dachu: stropodachy płaskie do 10º,

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu KDD1,

6) ilość miejsc parkingowych: minimum 1,2 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie oraz 1  miejsce 
parkingowe na każde 200 m2 powierzchni użytkowej usług, na terenie inwestycji, 

7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny publicznej zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZU1, 
ZU2, ZU3, ZU4.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczna zieleń urządzona, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza się realizację: terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury, 
w szczególności obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, placów, 
skwerów, urządzonych stawów, zbiorników i cieków wodnych, sieci infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych, schodów, pochylni, ścieżek rowerowych, z zastrzeżeniem §11 pkt 5,

b) zakaz budowy budynków,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: nie dotyczy, 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie dotyczy, 
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c) wskaźnik intensywności zabudowy: nie dotyczy, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 80 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających, 

e) gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy: nie dotyczy, 

f) geometria dachu: nie dotyczy,

4) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) terenów ZU2, ZU3 z publicznej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu KDL1,

b) terenu ZU1 z publicznej ulicy lokalnejoznaczonej na rysunku planu KDL1, poprzez publiczny ciąg 
pieszy KDP3,

c) terenu ZU4 z publicznej ulicy lokalnejoznaczonej na rysunku planu KDL1, poprzez teren ZU3 i 
publiczny ciąg rowerowy KDR1,

5) ilość miejsc parkingowych: zakaz lokalizacji miejsc parkingowych, 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) zasady umieszczania obiektów małej architektury i elementów użytkowych: nakaz ujednolicenia na 
jednym terenie charakteru i formy obiektów małej architektury i elementów użytkowych: ławek, latarni, 
tablic informacyjnych, koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, stojaków rowerowych, itp., 

b) zasady umieszczania nośników reklamowych: zakaz realizacji nośników reklamowych na terenach 
publicznej zieleni urządzonej ZU1÷4, dopuszcza się jedynie realizację tablic informacyjnych z treściami 
integralnie związanymi z rekreacyjno – wypoczynkową funkcją terenu, 

c) zasady umieszczania tymczasowych obiektów handlowo – usługowych: zakaz lokalizowania 
tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, 

d) zasady umieszczania urządzeń technicznych: 

- dla urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia §14 ust. 2  pkt 3, z zastrzeżeniem tiret 
2, 3,

- nakaz lokalizowania sieci infrastruktury technicznej poniżej poziomu terenu, 

- zakazuje się lokalizowania wolnostojących stacji transformatorowych,

e) zasady umieszczania zieleni: 

- dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej, z zastrzeżeniem tiret 2, 

- w zasięgu strefy zalewowej Q1% zakazuje się sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem roślinności 
stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowań lub odsypisk,

7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 24. 1. Wyznacza się teren ulicy publicznej klasy S – ekspresowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDS1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: fragment pasa drogowego ulicy publicznej klasy ekspresowej - S, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 8  m, zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jezdnie i pasy ruchu na kierunkach głównych - minimum dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, łącznice 
i jezdnie zbierająco-rozprowadzające, 

c) minimalna szerokość pasa ruchu 3,5 m, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
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3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 25. 1. Wyznacza się teren ulicy publicznej klasy L – lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem: 
KDL1. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: ulica publiczna klasy lokalnej, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 14,0 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) od skrzyżowania z ulicą Sabinówek (KDD3) w kierunku południowym, w granicach planu - fragment 
pasa drogowego o szerokości minimum 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) przekrój poprzeczny – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 

d) jezdnia o szerokości minimum 6.0 m, 

e) chodniki obustronne, 

f) od północy plac do zawracania samochodów, 

g) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu,

3) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%,

4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  – ustalenia ogólne.

§ 26. 1. Wyznacza się teren ulicy publicznej klasy D – dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: ulica publiczna, klasy dojazdowej – D, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 

b) kształtowanie geometrii jezdni umożliwiające poruszanie się pojazdów ciężarowych, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 11,3 m, zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m, 

e) chodniki obustronne, 

f) skrzyżowania z ulicą KDL1 i z jezdnią zbierająco-rozprowadzającą ulicy Zagnańskiej, 

g) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny ulic publicznych klasy D – dojazdowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDD2 i KDD3 (istniejąca ul. Sabinówek). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: ulica publiczna klasy dojazdowej – D, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna, zgodnie z rysunkiem planu - minimum 15,3 m dla 
KDD2, minimum 11,7 m dla KDD3,

c) minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m, 

d) chodniki obustronne, 

e) skrzyżowania: 

- ulicy KDD2 z ulicą KDL1 - zwykłe, 

- ulicy KDD3 z ulicą Okrzei (poza granicami planu) - skanalizowane, z ulicą KDL1 - zwykłe,

f) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 28. 1. Wyznacza się teren publicznego ciągu pieszo – rowerowego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDPR1. 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczny ciąg pieszo-rowerowy, 

2) parametry i wskaźniki: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 5,6m, zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalna szerokość powierzchni utwardzonej: 4,0 m, 

c) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej i chodnika w ramach wspólnej powierzchni utwardzonej, 

d) nakaz stosowania nawierzchni bitumicznych na części powierzchni przeznaczonej dla komunikacji 
rowerowej, 

e) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) zakazy zgodnie z §11 pkt 5, 

4) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 29. 1. Wyznacza się tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDP1, KDP2, KDP3. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczny ciąg pieszy, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; minimum 7  m dla KDP1, 
minimum 6,5 m dla KDP2, minimum 4,7 m dla KDP3,

b) minimalna szerokość powierzchni utwardzonej: 3,0 m, 

c) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) zakazy zgodnie z §11 pkt 5; nie dotyczy terenu KDP3,

4) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 30. 1. Wyznacza się teren publicznego ciągu rowerowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDR1.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 3072



2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczny ciąg rowerowy, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: minimum 4m, zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, 

c) minimalna szerokość nawierzchni: 2,5 m, 

d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) zakazy zgodnie z §11 pkt 5, 

4) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%, 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

§ 31. 1. Wyznacza się teren publicznego parkingu jednopoziomowego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KPJ1.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1  ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczny parking jednopoziomowy, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokość stanowiska postojowego 2,5 m, 

b) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5  % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,

3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu KDL1 i KDD2, 

4) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 20%, 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2  - ustalenia ogólne.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Tomasz Bogucki
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLIX/858/2013 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Kielce 

 
na temat sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar II.2: Centrum handlowo 

– usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej” w trakcie i po wyłożeniu do publicznego 

wglądu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) Rada Miasta Kielce po zapoznaniu się 

z uwagami podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do  wykładanego do publicznego wglądu projektu planu, które przedstawiają się 

następująco: 

UWAGI: 

 

Nr 1 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 
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Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 

merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 

terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 

gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 2 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 
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charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 

merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 

terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 

gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 3 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 
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mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 4 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 
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przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 5 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 
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na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 6 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 
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Nr 7 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 
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Nr 8 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta, nie spowoduje zagrożeń 

podtopieniami lub przesuszeniem przyległych terenów – zwłaszcza posesji z wybudowanymi 

blokami Okrzei 64, 64a i 66. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury. Brak 

podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów licznie 

odwiedzanych przez mieszkańców Kielc i nie tylko – widok na zieleń zamiast wybetonowanych 

wysokich obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze 

funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar 

rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. 

 

Nr 9 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 
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niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi. Takie 

wykorzystanie terenu będzie korzystniejsze dla miasta Kielce niż kolejna galeria handlowa.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców Kielc 

jak i osób odwiedzających. Brak nam miejsc o charakterze typowo rekreacyjnym pozwalającym 

rodzinnie spędzać wolne chwile. Ścieżka rowerowa bez bezpośredniej bliskości ulic jest nielicznym 

miejscem w Kielcach do wycieczek z dziećmi, nauki jazdy na rowerze lub rolkach. Bliskość placów 

zabaw sprawia, że jest to miejsce wypoczynku dla całej rodziny. Dopuszczenie do zwiększonego 

ruchu pojazdów w tym ciężarowych spowoduje zwiększenie hałasu w tym regionie jak również 

większe zagrożenie zwłaszcza dla dzieci. Odbieranie rodzinom miejsc rekreacyjnych gdzie mogą 

razem spędzić czas jest według mnie sprzeczne z polityką prorodzinną. Jednocześnie daje sygnał 

mieszkańcom, że odpoczynek i rekreacja ma być równoznaczna z czasem spędzonym w obiekcie 

handlowym a nie na świeżym powietrzu na zabawach z dziećmi. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Przewidziany w granicach planu obiekt handlowy 

nie musi przybrać formy galerii handlowej, która nie jest tożsama z pojęciem wielko 

powierzchniowego obiektu handlowego.  

Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy od 

ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu drogowego 

opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  Wprowadzenie zakazu 

poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza merytoryczny zakres 

mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku 

zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, 

zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań 

wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas gdy przewidziany w projekcie planu 

przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu 

istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić 

front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje 

trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ 

na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Integralność terenów 

zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym stopniu naruszona ani pomniejszona, a dzięki likwidacji 

fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna sieć ciepłownicza) tereny rekreacyjne stają się bardziej 
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otwarta na sąsiadujące tereny. W projekcie planu wszystkie tereny przewidziane pod zabudowę są w 

chwili obecnej terenami zurbanizowanymi i nie pomniejszają w żadnym wypadku terenów 

wyłączonych z zabudowy. 

 

Nr 10 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi. Takie 

wykorzystanie terenu będzie korzystniejsze dla miasta Kielce niż kolejna galeria handlowa.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców Kielc 

jak i osób odwiedzających. Brak nam miejsc o charakterze typowo rekreacyjnym pozwalającym 

rodzinnie spędzać wolne chwile. Ścieżka rowerowa bez bezpośredniej bliskości ulic jest nielicznym 

miejscem w Kielcach do wycieczek z dziećmi, nauki jazdy na rowerze lub rolkach. Bliskość placów 

zabaw sprawia, że jest to miejsce wypoczynku dla całej rodziny. Dopuszczenie do zwiększonego 

ruchu pojazdów w tym ciężarowych spowoduje zwiększenie hałasu w tym regionie jak również 

większe zagrożenie zwłaszcza dla dzieci. Odbieranie rodzinom miejsc rekreacyjnych gdzie mogą 

razem spędzić czas jest według mnie sprzeczne z polityką prorodzinną. Jednocześnie daje sygnał 

mieszkańcom, że odpoczynek i rekreacja ma być równoznaczna z czasem spędzonym w obiekcie 

handlowym a nie na świeżym powietrzu na zabawach z dziećmi. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Przewidziany w granicach planu obiekt handlowy 

nie musi przybrać formy galerii handlowej, która nie jest tożsama z pojęciem wielko 

powierzchniowego obiektu handlowego.  

Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 

merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 

terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 
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gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym 

stopniu naruszona ani pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna 

sieć ciepłownicza) tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarta na sąsiadujące tereny. W projekcie 

planu wszystkie tereny przewidziane pod zabudowę są w chwili obecnej terenami zurbanizowanymi i 

nie pomniejszają w żadnym wypadku terenów wyłączonych z zabudowy. 

 

Nr 11 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców Kielc 

jak i osób odwiedzających. Brak nam miejsc o charakterze typowo rekreacyjnym pozwalającym 

rodzinnie spędzać wolne chwile. Ścieżka rowerowa bez bezpośredniej bliskości ulic jest nielicznym 

miejscem w Kielcach do wycieczek z dziećmi, nauki jazdy na rowerze lub rolkach. Bliskość placów 

zabaw sprawia, że jest to miejsce wypoczynku dla całej rodziny. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Przewidziany w granicach planu obiekt handlowy 

nie musi przybrać formy galerii handlowej, która nie jest tożsama z pojęciem wielko 

powierzchniowego obiektu handlowego.  

Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 

merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 
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terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 

gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym 

stopniu naruszona ani pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna 

sieć ciepłownicza) tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarte na sąsiadujące tereny. W projekcie 

planu wszystkie tereny przewidziane pod zabudowę są w chwili obecnej terenami zurbanizowanymi i 

nie pomniejszają w żadnym wypadku terenów wyłączonych z zabudowy. 

 

Nr 12 

Treść uwagi: 

1. Zamiast dużego centrum handlowo – usługowego, budynków z podwyższeniem wysokości obecnej 

zabudowy, stacji paliw płynnych i drogi z dopuszczonym ruchem pojazdów ciężkich zezwolić na 

niską zabudowę mieszkalną z powierzchniami usługowo – handlową i terenami zielonymi.  

2. Planowaną drogę bulwarową (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową bez dopuszczenia 

ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych instalacji ciepłowniczych (nieestetyczne 

rury). Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych, zwiększy atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców Kielc 

jak i osób odwiedzających. Brak nam miejsc o charakterze typowo rekreacyjnym pozwalającym 

rodzinnie spędzać wolne chwile. Ścieżka rowerowa bez bezpośredniej bliskości ulic jest nielicznym 

miejscem w Kielcach do wycieczek z dziećmi, nauki jazdy na rowerze lub rolkach. Bliskość placów 

zabaw sprawia, że jest to miejsce wypoczynku dla całej rodziny. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ulic ekspresowej i 

głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez tego typu obiekty. Ustalenia 

dotyczące możliwości poruszania się po drogach poszczególnych typów pojazdów (osobowe, 

ciężarowe, itp.)oraz organizacji ruchu na drodze  wykracza poza zakres merytoryczny planu 

miejscowego  możliwy do określenia w projekcie. Przewidziany w granicach planu obiekt handlowy 

nie musi przybrać formy galerii handlowej, która nie jest tożsama z pojęciem wielko 

powierzchniowego obiektu handlowego.  

Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. 

Ad. 2 – Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 
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merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 

terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 

gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym 

stopniu naruszona ani pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna 

sieć ciepłownicza) tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarte na sąsiadujące tereny. W projekcie 

planu wszystkie tereny przewidziane pod zabudowę są w chwili obecnej terenami zurbanizowanymi i 

nie pomniejszają w żadnym wypadku terenów wyłączonych z zabudowy. 

 

Nr 13 

Treść uwagi:  

Zmiana drogi dojazdowej do planowanego centrum handlowego i wykorzystanie budowanej drogi i 

węzła komunikacyjnego. Utrudniony zostanie dostęp do terenów rekreacyjnych wzdłuż Silnicy. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Żadna z ulic znajdujących się w granicach projektu planu nie jest „drogą dojazdową do centrum 

handlowego”. Wszystkie ulice planowane są jako ulice publiczne, z których korzystać może każdy na 

równych zasadach, a które służą obsłudze komunikacyjnej całości terenów przyległych do ww. dróg w 

granicach dopuszczonych przez przepisy, które uniemożliwiają m.in. wykorzystanie węzłów dróg 

klasy ekspresowej i głównej do bezpośredniej obsługi terenów przyległych. Przy obecnym stanie 

zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na 

dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany komunikacyjnie a 

obsługa niewystarczająca. Kwestie organizacji ruchu, parkowania w granicach pasa drogowego 

wykraczają poza zakres merytoryczny mpzp.   Przewidziany w projekcie planu przebieg pasa 

drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi 

gruntowej, która zostanie urządzona jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy 

w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), 

realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miało znaczący wpływ na 

ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez 

likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Integralność terenów 

zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym stopniu naruszona ani pomniejszona, a dzięki 

likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna sieć ciepłownicza) tereny rekreacyjne stają się 

bardziej otwarte na sąsiadujące tereny. 

 

Nr 14 

Treść uwagi:  

Sprzeciw wobec przeznaczenia terenu UC1 pod centrum handlowe „Plaza” lub innego. Teren ten 

powinien zostać przeznaczony pod działalność usługową metropolitalną, z dopuszczeniem zabudowy 

biurowców do wysokości równej biurowcu Kolportera. 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Wyłączna lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. Przeznaczenie, o którym mowa w uwadze 

przewidziane jest jako uzupełniające i jest pożądane w wymienionym terenie. 

 

Nr 15 

Treść uwagi:  

1. Planowaną drogę (wzdłuż rzeki Silnicy) wybudować jako dojazdową dla budownictwa 

mieszkaniowego bez dopuszczenia ruchu ciężkich pojazdów – częściowo w miejscu obecnych 

instalacji ciepłowniczych (obecnie znajdują się na tym obszarze nieestetyczne rury). Przychylenie 

się do takiego rozwiązania pozwoli uniknąć ewentualnej degradacji obszarów rekreacyjnych oraz 

gatunków i obszarów chronionych – na danym obszarze i bezpośrednio przylegającym jest ich 

ponad 50. Zwiększy bezpieczeństwo istniejącej na nich infrastruktury zwłaszcza terenów 

rekreacyjnych bezpośrednio przyległych lub znajdującego się w obszarze objętym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

2. Tereny powyższe zabudować jedynie mieszkalnie lub rekreacyjnie (z dopuszczeniem budowy hoteli, 

których brakuje na terenie Kielc). Brak znacznego podwyższenia wysokości zabudowy spowoduje 

zwiększenie atrakcyjności terenów licznie odwiedzanych przez odwiedzających miasto Kielce oraz 

jej mieszkańców.  

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, oddzielająca ruch pieszy 

od ruchu kołowego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz 

pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej o 

charakterze lokalnym (klasa drogi wynika z hierarchii istniejącego i projektowanego układu 

drogowego opartego na połączeniu co najmniej 4 poprzecznych ulic klasy dojazdowej).  

Wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów ciężkich dotyczy organizacji ruchu i wykracza poza 

merytoryczny zakres mpzp możliwy do określenia w projekcie. Poszerzenie pasa drogowego 

projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności rekreacyjnych, zielonych 

terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną odległość. Przyjęcie 

proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek odwrotny do opisanego w uwadze, podczas 

gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: pas 

drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji, podniesie w znacznym 

stopniu walory estetyczne poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną barierę dostępu do 

doliny Silnicy. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym stopniu naruszona 

ani pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna sieć ciepłownicza) 

tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarte na sąsiadujące tereny.  

Ad. 2 - Lokalizacja zabudowy mieszkalnej lub terenów rekreacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

węzła ulic ekspresowej i głównej jest nieracjonalne, ze względu na uciążliwości generowane przez 
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tego typu obiekty. Ponadto lokalizacja wymienionych w uwadze funkcji stoi w sprzeczności z 

ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, 

które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. Podwyższenie wysokości 

zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania jest pożądany jako krystalizujący kompozycję 

urbanistyczna obszaru. 

 

Nr 16 

Treść uwagi:  

1. Teren UC1 §17, pkt 2, ppkt - w przeznaczeniu terenu wnoszę uwagę o uwzględnienie możliwości 

realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m
2
  

2. §17, pkt 2, ppkt 2), lit b) -wnoszę uwagę o zmianę zapisu na: „nakazuje się realizację co najmniej 

jednego wejścia do obiektu centrum handlowo-usługowego w elewacji budynku od strony doliny 

rzeki Silnicy (terenów ZU),”  

3. §17, pkt 2, ppkt 3), lit 7) -wnoszę uwagę o zmianę zapisu na: „geometria dachu: stropodachy płaskie 

do 10º lub wielospadowe do 16 º”,  

4. §17, pkt 2, ppkt 4) - wnoszę uwagę o zmianę zapisu na: „zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z 

jezdni zbierająco – rozprowadzającej ulicy Zagnańskiej, zlokalizowanej poza granicami planu oraz z 

ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu KDL1 i KDD1 oraz KDS1”  

5. Uwagi do części graficznej projektu planu - terenu UC1 -wnoszę uwagę o usunięcie strefy 

podwyższenia wysokości zabudowy z terenu narożnika ul. Zagnańska/Jesionowa.  

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Lokalizacja wymienionego w uwadze obiektu stoi w sprzeczności z ustaleniami 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce, które dla tego 

terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. Plan miejscowy musi być obligatoryjnie ze 

Studium. 

Ad. 2 – Zapis o którym mowa jest prawidłowy, gdyż odnosi się do określonego dla terenu 

przeznaczenia i obiektu, określenie „centrum handlowo-usługowe” jest dookreśleniem tego zapisu i 

nie powinno funkcjonować samodzielnie. Jednocześnie podkreślić należy, że w obu formach zapis ten 

oznacza dokładnie to samo. 

Ad. 3 – Na obiekcie tego typu i o zakładanych gabarytach  zastosowanie stropodachów płaskich jest 

najbardziej pożądane i estetyczne. 

Ad. 4 – Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy KDS1 (ulicy publicznej klasy ekspresowej) jest 

wykluczona. Teren przylega do węzła i łącznicy drogowej dróg głównej i ekspresowej z których nie 

może odbywać się bezpośrednia obsługa terenu. 

Ad. 5 – Realizacja dominanty w strefie podwyższenia zabudowy nie jest obligatoryjna, jednak 

pożądana jako element krystalizujący kompozycję urbanistyczną i dopełniający istniejące 

zagospodarowania w rejonie skrzyżowania ulic (biurowiec po przeciwnej stronie). 

 

Nr 17 

Treść uwagi:  

Propozycja wyburzenia garażu, przy jednoczesnym braku propozycji zastępczego garażu lub 

zadaszonego miejsca parkingowego jest dla mnie nie do przyjęcia. 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej 

zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny 

Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie 

drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji 

terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację 

garażowiska oraz napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny 

Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów.  

Określenie formy rekompensaty za przewidziany do wyburzenia garaż (m.in. w formie garażu 

zastępczego) wykracza poza zakres merytoryczny możliwy do określenia w projekcie planu. Takie 

możliwości istnieją na etapie rozmów prowadzonych do ich przejęcia. 

 

Nr 18 

Treść uwagi:  

Podwyższenie strefy zabudowy i w tym samym umożliwienie wejścia na rynek dużych obiektów 

handlowych w żaden sposób nie generują nowych miejsc pracy co pokazuje obecny współczynnik 

powierzchni handlowej (centra handlowe) na mieszkańca.  

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Zagadnienia poruszone w uwadze wykraczają poza merytoryczny zakres możliwy do określenia w 

projekcie planu. 

 

Nr 19 

Treść uwagi:  

Zmiana planowanego przeznaczenia nieruchomości obecnie zabudowanych zabudową garażową 

murowaną i pozostawienie spornej zabudowy garażowej. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej 

zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny 

Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie 

drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji 

terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację 

garażowiska oraz napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny 

Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 
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Nr 20 

Treść uwagi:  

Zmiana planowanego przeznaczenia nieruchomości obecnie zabudowanych zabudową garażową 

murowaną i pozostawienie spornej zabudowy garażowej. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej 

zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny 

Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie 

drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji 

terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację 

garażowiska oraz napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny 

Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Nr 21 

Treść uwagi:  

1. Sprzeciw wobec decyzji o wyburzeniu zabudowy garażowej, 

2. Wzdłuż garaży istnieje droga o szerokości 7 m nie mająca prawnego statusu ulicy i ową drogę można 

poszerzyć pozostawiając sporną zabudowę garażową. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Ad. 2 - Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać 

integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną 

osiągalną odległość. 

 

Nr 22 

Treść uwagi:  

1. Sprzeciw wobec decyzji o wyburzeniu zabudowy garażowej, 

2. Wzdłuż garaży istnieje droga o szerokości 7 m nie mająca prawnego statusu ulicy i ową drogę można 

poszerzyć pozostawiając sporną zabudowę garażową. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 
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Ad. 2 - Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać 

integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną 

osiągalną odległość. 

 

Nr 23 

Treść uwagi:  

1. Brak zgody na włączenie ul. Sabinówek w granice opracowania, co przy jednoczesnym braku 

otwarcia w kierunku ulicy Mostowej oznacza wyprowadzenie ruchu z olbrzymiego centrum 

handlowego wielko powierzchniowego i nowych terenów mieszkaniowych poprzez ul. Sabinówek o 

kategorii osiedlowej (dojazdowej) do ul. Okrzei, 

2. Zmiana dopuszczalnej wysokości do 14 m na terenach MW. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – wyłączenie ul. Sabinówek z granic opracowania nie jest możliwe. W projekcie planu 

miejscowego dojazdowy charakter ulicy Sabinówek pozostaje niezmieniony, jest ona jedną z kilku 

prostopadłych do ul. Okrzei przewidzianych do włączenia do projektowanej ulicy oznaczonej KDL1, 

której kontynuacja jest przewidziana do ulicy Mostowej. Jedyną zmiana jest poszerzenie ul. 

Sabinówek w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei w celu usprawnienia relacji skrętnych.  

Ad. 2 – określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy na terenie MW wynosi 14 m, 

wobec czego zawarty w uwadze wniosek jest niezrozumiały. 

 

Nr 24 

Treść uwagi:  

1. Brak zgody na włączenie ul. Sabinówek w granice opracowania, co przy jednoczesnym braku 

otwarcia w kierunku ulicy Mostowej oznacza wyprowadzenie ruchu z olbrzymiego centrum 

handlowego wielko powierzchniowego i nowych terenów mieszkaniowych poprzez ul. Sabinówek o 

kategorii osiedlowej (dojazdowej) do ul. Okrzei, 

2. Zmiana dopuszczalnej wysokości do 14 m na terenach MW. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – wyłączenie ul. Sabinówek z granic opracowania nie jest możliwe. W projekcie planu 

miejscowego dojazdowy charakter ulicy Sabinówek pozostaje niezmieniony, jest ona jedną z kilku 

prostopadłych do ul. Okrzei przewidzianych do włączenia do projektowanej ulicy oznaczonej KDL1, 

której kontynuacja jest przewidziana do ulicy Mostowej. Jedyną zmiana jest poszerzenie ul. 

Sabinówek w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei w celu usprawnienia relacji skrętnych.  

Ad. 2 – określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy na terenie MW wynosi 14 m, 

wobec czego zawarty w uwadze wniosek jest niezrozumiały. 

 

Nr 25 

Treść uwagi:  

1. Brak zgody na włączenie ul. Sabinówek w granice opracowania, co przy jednoczesnym braku 

otwarcia w kierunku ulicy Mostowej oznacza wyprowadzenie ruchu z olbrzymiego centrum 

handlowego wielko powierzchniowego i nowych terenów mieszkaniowych poprzez ul. Sabinówek o 

kategorii osiedlowej (dojazdowej) do ul. Okrzei, 

2. Zmiana dopuszczalnej wysokości do 14 m na terenach MW. 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 38 – Poz. 3072



 

 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – wyłączenie ul. Sabinówek z granic opracowania nie jest możliwe. W projekcie planu 

miejscowego dojazdowy charakter ulicy Sabinówek pozostaje niezmieniony, jest ona jedną z kilku 

prostopadłych do ul. Okrzei przewidzianych do włączenia do projektowanej ulicy oznaczonej KDL1, 

której kontynuacja jest przewidziana do ulicy Mostowej. Jedyną zmiana jest poszerzenie ul. 

Sabinówek w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei w celu usprawnienia relacji skrętnych.  

Ad. 2 – określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy na terenie MW wynosi 14 m, 

wobec czego zawarty w uwadze wniosek jest niezrozumiały. 

 

Nr 26 

Treść uwagi:  

1. Brak zgody na włączenie ul. Sabinówek w granice opracowania, co przy jednoczesnym braku 

otwarcia w kierunku ulicy Mostowej oznacza wyprowadzenie ruchu z olbrzymiego centrum 

handlowego wielko powierzchniowego i nowych terenów mieszkaniowych poprzez ul. Sabinówek o 

kategorii osiedlowej (dojazdowej) do ul. Okrzei, 

2. Zmiana dopuszczalnej wysokości do 14 m na terenach MW. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – wyłączenie ul. Sabinówek z granic opracowania nie jest możliwe. W projekcie planu 

miejscowego dojazdowy charakter ulicy Sabinówek pozostaje niezmieniony, jest ona jedną z kilku 

prostopadłych do ul. Okrzei przewidzianych do włączenia do projektowanej ulicy oznaczonej KDL1, 

której kontynuacja jest przewidziana do ulicy Mostowej. Jedyną zmiana jest poszerzenie ul. 

Sabinówek w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei w celu usprawnienia relacji skrętnych.  

Ad. 2 – określona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy na terenie MW wynosi 14 m, 

wobec czego zawarty w uwadze wniosek jest niezrozumiały. 

 

Nr 27 

Treść uwagi:  

1. Miasto chce zlikwidować prywatną własność ponad stu mieszkańców, do której nie ma prawa, 

2. Własność ta przynosi miastu stały dochód z tytułu opłacania podatków, 

3. Likwidacja garaży wiąże się z wypłaceniem wielu odszkodowań, co wskazuje na wysoką 

niegospodarność miasta w zakresie dysponowania środkami publicznymi, 

4. Zarzuty miasta dotyczące estetyki garaży są bezpodstawne, ponieważ garaże mają być funkcjonalne 

a nie cechować się walorami estetycznymi, zwłaszcza, że nie są usytuowane w wyeksponowanym 

miejscu, 

5. Miasto narzuca swoje plany wbrew woli lokalnej społeczności, zarówno właścicieli garaży, jak i 

mieszkańców bloków przy ul. Okrzei, 

6. Plany miasta są nieuzasadnione ani społecznie ani ekonomicznie – miasto planuje poprowadzić na 

tym terenie drogę, która byłaby uciążliwa dla okolicznych mieszkańców oraz osób 

wypoczywających na pobliskich terenach rekreacyjnych, 

7. Proponowana droga nie będzie stanowić istotnego elementu w miejskiej komunikacji drogowej, tym 

bardziej, że nie ma w planach połączenia z ulicą Jesionową, 

8. Ruch drogowy na tym terenie generują wyłącznie samochody właścicieli garaży i lokalnych posesji i 

inwestowanie w nowe rozwiązania drogowe byłyby niepotrzebnym kosztem społecznym, 
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9. Nie tworzyć nowej drogi na tym terenie, 

10. Nie likwidować prywatnej własności mieszkańców i nie uprzykrzać życia lokalnej społeczności, 

11. Jeżeli miasto musi wytyczyć nową ulicę, to aby nie naruszać prywatnej własności wytyczyć ją 

wzdłuż istniejącej gruntowej drogi przed garażami.. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – w celu realizacji inwestycji celu publicznego, w tym przypadku drogi, gmina ma prawo do 

przewidzianej przepisami prawa przejęcia własności prywatnej za odszkodowaniem. 

Ad. 2 – w projekcie planu wzięte zostały wszystkie uwarunkowania obszaru i nastopiło ważenie 

interesów i w tym przypadku za nadrzędny uznano interes publiczny i społeczny. 

Ad. 3 – procedura wypłaty odszkodowań przewidziana jest właściwymi przepisami i jest uzasadniona 

realizacją celu jakiemu służy. 

Ad. 4 - głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy.  

Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Pozostawienie ciągu garaży pomiędzy teren zabudowy a terenami zielonymi wyłączonymi z 

zabudowy powodowała by dalszą degradację przylegających terenów, gdyż zaprojektowanie 

prawidłowej struktury urbanistycznej zwróconej w kierunku rzeki byłoby niemożliwe.. 

Ad. 5,6 – w przypadku terenu objętego granicami opracowania zachodzi przewaga interesu ogólnego 

miasta. Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest 

uporządkowanie terenu zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie 

spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji 

inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy 

przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, 

co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty 

zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-

ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym 

stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację garażowiska oraz 

napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Droga ta 

będzie miała charakter lokalny, służący jedynie przylegającym do niej terenom oraz spacerowy, jest 

zakończona placem do zawracania i nie może mieć charakteru tranzytowego, nie będzie generowała 

wymienionych w uwadze uciążliwości. 

Ad. 7,8, 9 -  Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Projektowana droga nie jest częścią podstawowego 

układu komunikacyjnego miasta, ale jest niezwykle istotna z punktu widzenia obsługi terenów 

objętych granicami opracowania i przyległych. 

Ad. 10 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 
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Ad. 11 - Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać 

integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną 

osiągalną odległość. 

 

Nr 28 

Treść uwagi:  

1. Miasto chce zlikwidować prywatną własność ponad stu mieszkańców, do której nie ma prawa, 

2.  Własność ta przynosi miastu stały dochód z tytułu opłacania podatków, 

3.  Likwidacja garaży wiąże się z wypłaceniem wielu odszkodowań, co wskazuje na wysoką 

niegospodarność miasta w zakresie dysponowania środkami publicznymi, 

4. Zarzuty miasta dotyczące estetyki garaży są bezpodstawne, ponieważ garaże mają być funkcjonalne 

a nie cechować się walorami estetycznymi, zwłaszcza, że nie są usytuowane w wyeksponowanym 

miejscu, 

5. Miasto narzuca swoje plany wbrew woli lokalnej społeczności, zarówno właścicieli garaży, jak i 

mieszkańców bloków przy ul. Okrzei, 

6. Plany miasta są nieuzasadnione ani społecznie ani ekonomicznie – miasto planuje poprowadzić na 

tym terenie drogę, która byłaby uciążliwa dla okolicznych mieszkańców oraz osób 

wypoczywających na pobliskich terenach rekreacyjnych, 

7. Proponowana droga nie będzie stanowić istotnego elementu w miejskiej komunikacji drogowej, tym 

bardziej, że nie ma w planach połączenia z ulicą Jesionową, 

8. Ruch drogowy na tym terenie generują wyłącznie samochody właścicieli garaży i lokalnych posesji i 

inwestowanie w nowe rozwiązania drogowe byłyby niepotrzebnym kosztem społecznym, 

9. Nie tworzyć nowej drogi na tym terenie, 

10. Nie likwidować prywatnej własności mieszkańców i nie uprzykrzać życia lokalnej społeczności, 

11. Jeżeli miasto musi wytyczyć nową ulicę, to aby nie naruszać prywatnej własności wytyczyć ją 

wzdłuż istniejącej gruntowej drogi przed garażami.. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – w celu realizacji inwestycji celu publicznego, w tym przypadku drogi, gmina ma prawo do 

przewidzianej przepisami prawa przejęcia własności prywatnej za odszkodowaniem. 

Ad. 2 – w projekcie planu wzięte zostały wszystkie uwarunkowania obszaru i nastąpiło ważenie 

interesów i w tym przypadku za nadrzędny uznano interes publiczny i społeczny. 

Ad. 3 – procedura wypłaty odszkodowań przewidziana jest właściwymi przepisami i jest uzasadniona 

realizacją celu jakiemu służy. 

Ad. 4 - głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy.  

Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Pozostawienie ciągu garaży pomiędzy teren zabudowy a terenami zielonymi wyłączonymi z 

zabudowy powodowała by dalszą degradację przylegających terenów, gdyż zaprojektowanie 

prawidłowej struktury urbanistycznej zwróconej w kierunku rzeki byłoby niemożliwe.. 

Ad. 5,6 – w przypadku terenu objętego granicami opracowania zachodzi przewaga interesu ogólnego 

miasta. Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest 
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uporządkowanie terenu zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie 

spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji 

inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy 

przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, 

co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty 

zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-

ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym 

stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację garażowiska oraz 

napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Droga ta 

będzie miała charakter lokalny, służący jedynie przylegającym do niej terenom oraz spacerowy, jest 

zakończona placem do zawracania i nie może mieć charakteru tranzytowego, nie będzie generowała 

wymienionych w uwadze uciążliwości. 

Ad. 7,8, 9 -  Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Projektowana droga nie jest częścią podstawowego 

układu komunikacyjnego miasta, ale jest niezwykle istotna z punktu widzenia obsługi terenów 

objętych granicami opracowania i przyległych. 

Ad. 10 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Ad. 11 - Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać 

integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną 

osiągalną odległość. 

 

Nr 29 

Treść uwagi:  

1.  Miasto chce zlikwidować prywatną własność ponad stu mieszkańców, do której nie ma prawa, 

2. Własność ta przynosi miastu stały dochód z tytułu opłacania podatków, 

3. Likwidacja garaży wiąże się z wypłaceniem wielu odszkodowań, co wskazuje na wysoką 

niegospodarność miasta w zakresie dysponowania środkami publicznymi, 

4. Zarzuty miasta dotyczące estetyki garaży są bezpodstawne, ponieważ garaże mają być funkcjonalne 

a nie cechować się walorami estetycznymi, zwłaszcza, że nie są usytuowane w wyeksponowanym 

miejscu, 

5. Miasto narzuca swoje plany wbrew woli lokalnej społeczności, zarówno właścicieli garaży, jak i 

mieszkańców bloków przy ul. Okrzei, 

6. Plany miasta są nieuzasadnione ani społecznie ani ekonomicznie – miasto planuje poprowadzić na 

tym terenie drogę, która byłaby uciążliwa dla okolicznych mieszkańców oraz osób 

wypoczywających na pobliskich terenach rekreacyjnych, 

7. Proponowana droga nie będzie stanowić istotnego elementu w miejskiej komunikacji drogowej, tym 

bardziej, że nie ma w planach połączenia z ulicą Jesionową, 

8. Ruch drogowy na tym terenie generują wyłącznie samochody właścicieli garaży i lokalnych posesji i 

inwestowanie w nowe rozwiązania drogowe byłyby niepotrzebnym kosztem społecznym, 

9. Nie tworzyć nowej drogi na tym terenie, 

10. Nie likwidować prywatnej własności mieszkańców i nie uprzykrzać życia lokalnej społeczności, 
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11. Jeżeli miasto musi wytyczyć nową ulicę, to aby nie naruszać prywatnej własności wytyczyć ją 

wzdłuż istniejącej gruntowej drogi przed garażami.. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – w celu realizacji inwestycji celu publicznego, w tym przypadku drogi, gmina ma prawo do 

przewidzianej przepisami prawa przejęcia własności prywatnej za odszkodowaniem. 

Ad. 2 – w projekcie planu wzięte zostały wszystkie uwarunkowania obszaru i nastopiło ważenie 

interesów i w tym przypadku za nadrzędny uznano interes publiczny i społeczny. 

Ad. 3 – procedura wypłaty odszkodowań przewidziana jest właściwymi przepisami i jest uzasadniona 

realizacją celu jakiemu służy. 

Ad. 4 - głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy.  

Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Pozostawienie ciągu garaży pomiędzy teren zabudowy a terenami zielonymi wyłączonymi z 

zabudowy powodowała by dalszą degradację przylegających terenów, gdyż zaprojektowanie 

prawidłowej struktury urbanistycznej zwróconej w kierunku rzeki byłoby niemożliwe.. 

Ad. 5,6 – w przypadku terenu objętego granicami opracowania zachodzi przewaga interesu ogólnego 

miasta. Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest 

uporządkowanie terenu zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie 

spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji 

inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy 

przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, 

co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty 

zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-

ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym 

stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację garażowiska oraz 

napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Droga ta 

będzie miała charakter lokalny, służący jedynie przylegającym do niej terenom oraz spacerowy, jest 

zakończona placem do zawracania i nie może mieć charakteru tranzytowego, nie będzie generowała 

wymienionych w uwadze uciążliwości. 

Ad. 7,8, 9 -  Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Projektowana droga nie jest częścią podstawowego 

układu komunikacyjnego miasta, ale jest niezwykle istotna z punktu widzenia obsługi terenów 

objętych granicami opracowania i przyległych. 

Ad. 10 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 
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Ad. 11 - Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać 

integralności rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną 

osiągalną odległość. 

 

Nr 30 

Treść uwagi:  

1. Planowane w tym miejscu drogi będą zaprzeczeniem pierwotnego przeznaczenia terenów obszaru 

doliny rzeki Silnicy i negatywnie wpłyną na funkcjonowanie tego rejonu miasta jako terenów 

rekreacyjnych oraz budujących mikroklimat miasta, 

2. Biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobne duże natężenie ruchu na drogach, prowadzenie ich w tak 

bliskiej odległości i w taki sposób jak zakłada to mpzp spowoduje znaczne natężenie hałasu w rejonie 

o gęstej zabudowie mieszkaniowej i jest błędem, 

3. Aby założenia mpzp były spełnione, inwestycje infrastrukturalne powinny być wykonane przez 

realizacją planowanych obiektów handlowych i mieszkaniowych. Wykonanie tych inwestycji byłoby 

niezwykle kosztowne przy jednoczesnym braku pewności, co do planów inwestorów dotyczących 

tego terenu. Jednocześnie należy zauważyć, że wszystkie planowane inwestycje służyłyby jedynie 

umożliwieniu dojazdu do prywatnych terenów i wykonaniu inwestycji komercyjnych przez 

prywatnych inwestorów. Poniesienie dużych kosztów z budżetu miasta dla umożliwienia prywatnym 

inwestorom realizacji komercyjnych obiektów, bez analizy potencjalnych zysków miasta byłoby 

błędem, 

4. Plan miejscowy zakłada wyburzenie około stu garaży należących do prywatnych właścicieli. Tworzy 

to sytuację planowanego zniszczenia jednych właścicieli nieruchomości po to, aby umożliwić 

realizację inwestycji przez właścicieli innych nieruchomości. Jako właściciel jednego z garaży 

protestuję przeciwko takim planom i nie wyrażam na nie zgody, 

5. Wobec znacznej powierzchni terenów przeznaczonych na cele komercyjne oraz ich usytuowania 

wzdłuż ulicy Zagnańskiej, wnioskuję o zmianę planu poprzez zaplanowanie wydzielenia ww. terenów 

wzdłuż ulicy Zagnańskiej pasów na wykonanie bezpiecznych zjazdów oraz dojazdów do 

planowanych obiektów. Pozwoli to na uniknięcie wykonywania dróg dojazdowych do ww. obiektów 

od strony doliny rzeki Silnicy a także zapobiegnie konieczności wyburzenia garaży znajdujących się 

na planowanej trasie dróg dojazdowych do ww. inwestycji komercyjnych. 

6. Plan miejscowy nie precyzuje, kto miałby pokryć koszty wykonania dróg oraz inwestycji 

towarzyszących koniecznych dla umożliwienia dojazdu do terenów planowanych do zabudowania 

prywatnymi obiektami komercyjnymi. Wnioskuję, aby przed uchwaleniem planu miejscowego 

dokonać stosownych ustaleń z właścicielami nieruchomości, na których mały by zostać wybudowane 

ww. obiekty komercyjne, tak aby zapewnić finansowanie (w całości lub znacznej części) przez nich 

inwestycji mających na celu umożliwienie dojazdu i funkcjonowania tych obiektów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 – droga o której mowa planowana jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, przewidziana jest 

do urządzenia jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, 

gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym 

infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, 

podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację 

garażowiska oraz napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny 

Silnicy. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym stopniu naruszona ani 
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pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna sieć ciepłownicza) 

tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarte na sąsiadujące tereny. 

Ad. 2 – Wszystkie projektowane w planie miejscowym drogi są drogami istniejącymi, 

przewidzianymi do urządzenia (w większości są to drogi gruntowe, nieutwardzone, nieposiadające 

niezbędnej infrastruktury). Drogi te  mają charakter lokalny (ulice dojazdowe i lokalne, za wyjątkiem 

fragmentu pasa drogowego ulicy Jesionowej), służący jedynie przylegającym do nich terenom. Już 

przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca i wymaga usprawnienia. 

Ad. 3 – określenie terminów i kolejności realizacji inwestycji wykracza poza zakres merytoryczny 

możliwy do określenia w projekcie planu miejscowego. Ustalenie obsługi komunikacyjnej terenów 

objętych planem miejscowym jest obligatoryjne i ma służyć wszystkim położonym w jego granicach 

nieruchomościom, niezależnie od typu własności (prywatnej czy publicznej). Poza pasami drogowymi 

i terenami wyłączonymi z zabudowy, wszystkie nieruchomości w granicach planu miejscowego są we 

władaniu prywatnych właścicieli. 

Ad. 4 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Ad. 5 – Planowana droga wzdłuż doliny rzeki Silnicy ma na celu umożliwienie realizacji pierzei 

zabudowy zwróconej w kierunku rzeki, oraz usunięcie fizycznych barier (ciągu garaży w pasie 

grogowym oraz przylegającej napowietrznej sieci ciepłowniczej) izolujących tereny wzdłuż ul. 

Zagnańskiej od terenów rekreacyjnych. Dojazd do powyższych nieruchomości przewidziany jest 

również z jezdni zbierająco – rozprowadzającej ulicy Zagnańskiej, jednak biorąc pod uwagę już 

obecny stan zagospodarowania obsługa taka nie jest wystarczająca. 

Ad. 6 - określenie form finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury wykracza poza zakres 

merytoryczny możliwy do określenia w projekcie planu miejscowego. Realizacja  inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należy  do zadań własnych gminy i jest analizowana w ramach dokumentu 

dodatkowego Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp. Dodatkowo koszty poniesione na 

budowę dróg można zrealizować przez podjęcie współpracy miasta i partnera prywatnego w ramach 

porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie „partnerstwa publiczno-prawnego, zgodnie 

z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prawnym. 

 

Nr 31 

Treść uwagi:  

1. Planowane drogi charakteryzować się będą dużym natężeniem ruchu samochodów osobowych i 

dostawczych do centrum handlowego. Negatywnie wpłynie to na funkcjonowanie obszaru doliny 

rzeki Silnicy jako terenów rekreacyjnych, 

2. Inwestycje drogowe i uzbrojenia muszą być wykonane przed budową prywatnych obiektów 

komercyjnych. Wykonanie tych inwestycji byłoby niezwykle kosztowne Pokrycie tych kosztów z 

budżetu miasta dla umożliwienia prywatnym inwestorom realizacji komercyjnych obiektów, bez 

analizy potencjalnych zysków miasta świadczyłoby o niegospodarności, 

3. Plan miejscowy zakłada wyburzenie około stu garaży należących do prywatnych właścicieli. Tworzy 

to sytuację planowanego zniszczenia jednych właścicieli nieruchomości po to, aby umożliwić 

realizację inwestycji przez właścicieli innych nieruchomości. Jako właściciel jednego z garaży 

protestuję przeciwko takim planom i nie wyrażam na nie zgody. 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Wszystkie projektowane w planie miejscowym drogi są drogami istniejącymi, przewidzianymi 

do urządzenia (w większości są to drogi gruntowe, nieutwardzone, nieposiadające niezbędnej 

infrastruktury). Drogi te  mają charakter lokalny (ulice dojazdowe i lokalne, za wyjątkiem fragmentu 

pasa drogowego ulicy Jesionowej), służący jedynie przylegającym do nich terenom. Już przy obecnym 

stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na 

dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany komunikacyjnie a 

obsługa niewystarczająca i wymaga usprawnienia. Droga wzdłuż  doliny Silnicy przewidziana jest w 

miejscu istniejącej drogi gruntowej,  jest zakończona placem do zawracania i nie może mieć 

charakteru tranzytowego, nie będzie generowała wymienionych w uwadze uciążliwości. Poszerzenie 

pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności 

rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną 

odległość. Integralność terenów zielonych doliny Silnicy nie zostaje w żadnym stopniu naruszona ani 

pomniejszona, a dzięki likwidacji fizycznych barier (ciąg garaży, napowietrzna sieć ciepłownicza) 

tereny rekreacyjne stają się bardziej otwarte na sąsiadujące obszary. 

Ad. 2 - określenie terminów i kolejności realizacji inwestycji wykracza poza zakres merytoryczny 

możliwy do określenia w projekcie planu miejscowego. Ustalenie obsługi komunikacyjnej terenów 

objętych planem miejscowym jest obligatoryjne i ma służyć wszystkim położonym w jego granicach 

nieruchomościom, niezależnie od typu własności (prywatnej czy publicznej). Poza pasami drogowymi 

i terenami wyłączonymi z zabudowy, wszystkie nieruchomości w granicach planu miejscowego są we 

władaniu prywatnych właścicieli. 

Ad. 3 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

 

Nr 32 

Treść uwagi:  

Sprzeciw wobec wyburzenia garażu należącego do składającego uwagę. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia 

zakładanych efektów 

 

Nr 33 

Treść uwagi:  

1. Przedstawiona propozycja przejęcia i wyburzenia garaży jest nie do przyjęcia, nawet za środki 

finansowe. 

2. Gdyby Urząd Miasta w to miejsce zaproponował wybudowanie nowych garaży dla tych kto nie chce, 

to decyzja byłaby inna. 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu 

zagospodarowanego w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego 

kwartału usługowo – mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej 

ochronie rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami 

koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów. 

Ad. 2 - Określenie formy rekompensaty za przewidziany do wyburzenia garaż (m.in. w formie garażu 

zastępczego) wykracza poza zakres merytoryczny możliwy do określenia w projekcie planu. Takie 

możliwości istnieją na etapie rozmów prowadzonych do ich przejęcia. 

 

Nr 34 

Treść uwagi:  

Z upoważnienia właścicieli garaży: Brak zgody i protest przeciwko zamierzeniom pozbawienia 

własności posiadanych garaży znajdujących się przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia 

zakładanych efektów. 

Nr 35 

Treść uwagi:  

Zmiana przeznaczenia nieruchomości wg planu zajętej pod budowę drogi dojazdowej do Centrum 

handlowo-usługowego. Należy domniemywać, że ta trasą będzie realizowane zaopatrzenie Centrum 

handlowo-usługowego tak więc nie będzie służyła ogółowi mieszkańców miasta lecz celom 

komercyjnym. Natomiast jeśli droga ta ma mieć charakter bulwarowo-spacerowy to jej poszerzanie nie 

ma sensu i uważamy, że rozwiązanie przyjętych w planie założeń można osiągnąć bez wyburzania 

istniejącej zabudowy garażowej. Wzdłuż zabudowy garażowej istnieje droga o szerokości 7 m, którą 

można poszerzyć w stronę rzeki Silnicy bez naruszania garaży. Ponadto należy zauważyć, że 

wyburzanie istniejących garaży bez propozycji rozwiązania problemu parkowania aut jest 

lekceważeniem przez miejskich urbanistów potrzeb mieszkańców. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Żadna z ulic znajdujących się w granicach projektu planu nie jest wewnętrzną  „droga dojazdową do 

centrum handlowo - usługowego”. Wszystkie ulice planowane są jako ulice publiczne, z których 

korzystać może każdy na równych zasadach, a które służą obsłudze komunikacyjnej całości terenów 

przyległych do ww. dróg.  

Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności 

rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną 

odległość. Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, o zakładanej przewadze 

ruchu pieszego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej, mająca 
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charakter lokalny. Przyjęcie proponowanych w uwadze rozwiązań wywołałoby skutek w postaci 

naruszenia cennych przyrodniczo i istotnych społecznie terenów rekreacyjnych doliny rzeki Silnicy, 

podczas gdy przewidziany w projekcie planu przebieg pasa drogowego niesie za sobą szereg korzyści: 

pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej, która zostanie urządzona jako 

atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie 

powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie drogowym infrastruktury 

wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji terenu, podniesie w 

znacznym stopniu walory estetyczne terenu poprzez likwidację garażowiska stanowiącego fizyczną 

barierę dostępu do doliny Silnicy i element dysharmonizujący całe otoczenie. 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego obecnie  silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie 

rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem koniecznym dla 

osiągnięcia zakładanych efektów. 

 

Nr 36 

Treść uwagi:  

1. Wyburzenie garaży ma na celu jedynie zbudowanie drogi dojazdowej tylko do centrum handlowego 

i ma charakter „darmowego” powiększenia zakupionej działki pod centrum handlowe kosztem 

wyburzenia garaży. 

2. Planowany obiekt będzie stwarzał znaczne zagrożenie dla środowiska. Znajduje się on w bliskości 

terenów zielonych oraz rzeki Silnicy. Zaskakujący jest fakt, że nie wykonano do tej pory żadnych 

badań określających zaburzenie środowiska naturalnego, nasilenie ruchu samochodowego i zapylenia. 

3. Zdecydowany sprzeciw i wniosek o zaprzestanie działań zmierzających do budowy kolejnego tak 

wielkiego i chyba już zbędnego obiektu w obecnej lokalizacji oraz sprzeciw przeciwko działaniom 

zmierzającym do wyburzenia szeregowych murowanych garaży. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Ad. 1 - Żadna z ulic znajdujących się w granicach projektu planu nie jest wewnętrzną  „droga 

dojazdową do centrum handlowo - usługowego”. Wszystkie ulice planowane są jako ulice publiczne, z 

których korzystać może każdy na równych zasadach, a które służą obsłudze komunikacyjnej całości 

terenów przyległych do ww. dróg.  

Poszerzenie pasa drogowego projektowane jest w kierunku zachodnim, aby nie naruszać integralności 

rekreacyjnych, zielonych terenów doliny Silnicy, zachowując od niej maksymalną osiągalną 

odległość. Droga o której mowa w uwadze planowana jest jako „bulwarowa”, o zakładanej przewadze 

ruchu pieszego, której szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych oraz pasów 

zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie technicznej, mająca 

charakter lokalny. 

Ad. 2 – Planowany obiekt wielkopowierzchniowy został wyznaczony na terenie zurbanizowanym i 

nie pomniejsza i nie narusza w żadnym wypadku terenów zielonych i rekreacyjnych. Przewidziana 

lokalizacja obejmuje tereny byłej bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, na której 

znajdowały się m.in. stacja benzynowa oraz zbiorniki produktów ropopochodnych, które przez wiele 

lat eksploatacji doprowadziły do znacznej degradacji terenu, zwłaszcza w zakresie środowiska 

gruntowo – wodnego. Realizacja przewidzianego przeznaczenia oraz wykonanie prac 

rekultywacyjnych terenu podniesie jakość i poprawi stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie na 

komponenty środowiska ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało 
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szczegółowo przeanalizowane w Prognozie oddziaływania na środowisko, która nie wykazała 

istotnego zagrożenia dla środowiska ze strony przewidywanego zagospodarowania a w części 

aspektów podniesie jego jakość. 

Ad. 3 - Obszar u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej jest predysponowany do pełnienia funkcji 

usługowych z racji położenia w zasięgu oddziaływania węzła dróg ekspresowej i głównej.  

Przewidziane w projekcie planu miejscowego parametry zabudowy są parametrami granicznymi a 

ostateczny rozmiar i forma obiektu nie są na tym etapie znane, poza warunkiem, ze powierzchnia 

sprzedaży takiego obiektu wynosić musi co najmniej 2000 m
2
. Wyłączenie funkcji o której mowa stoi 

w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

miasta Kielce, które dla tego terenu przewiduje „projektowany obszar rozmieszczenia wielko 

powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
”. 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego obecnie  silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie 

rekreacyjnych terenów doliny rzeki Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkiem koniecznym dla 

osiągnięcia zakładanych efektów. 

 

Nr 37 

Treść uwagi:  

Rezygnacja z planowanej budowy drogi wzdłuż rzeki Silnicy przez ul. Sabinówek i podjęcie starań o 

inną koncepcję bardziej funkcjonalną, która nie będzie rodzić konfliktów interesów inwestorów i 

mieszkańców ul. Okrzei i Sabinówek. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Przy obecnym stanie zagospodarowania (zabudowanie terenu budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi na dotychczasowych terenach składowo-magazynowych) teren jest odizolowany 

komunikacyjnie a obsługa niewystarczająca. Pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej 

drogi gruntowej, zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy 

w stronę doliny Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), 

realizacja w pasie drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na 

ograniczenie degradacji terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność 

terenu poprzez likwidację garażowiska oraz sąsiadującej napowietrznej sieci ciepłowniczej 

stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny Silnicy. Na droga o której mowa zakłada się 

przewagę ruchu pieszego, a jej szerokość wynika z przewidywanego poszerzenia ciągów pieszych 

oraz pasów zieleni położonych w granicach pasa drogowego, przy jednoczesnej niskiej klasie 

technicznej. Ulica Sabinówek jest jedynie jedną z kilku poprzecznych do ul. Okrzei dróg łączących się 

z projektowaną drogą i nie stanowi do niej wyłącznego dojazdu, projektowana ulica przewidziana jest 

do przedłużenia na południe do ul. Mostowej (w granicach innego opracowania).  

Nr 38 

Treść uwagi:  

Proponowane przeznaczenie wyżej wymienionych działek pod usługi z dopuszczalną funkcją 

mieszkalną w aktualnych realiach gospodarczych z bliskim położeniem planowanej galerii handlowej 

może okazać się niecelowe z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców lokalami 

usługowymi. W tej sytuacji wnoszę o wprowadzenie zmiany do projektu planu przez określenie 

przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę mieszkalną z dopuszczalną funkcją usługową (do 50 %). 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Projekt planu miejscowego zakłada odwrócenie frontu zabudowy w stronę doliny rzeki Silnicy oraz 

urządzenie w miejscu istniejącej drogi gruntowej i istniejącego ciągu garaży bulwaru spacerowego, 

wzdłuż którego pożądanym jest wykształcenie co najmniej w parterach budynków lokali usługowych 

o zróżnicowanych charakterze. Niepożądane jest natomiast pojawienie się na parterach lokali 

mieszkalnych powodujących izolację zabudowy od przyległego terenu. 

 

Nr 39 

Treść uwagi:  

Brak zgody na usunięcie garażu. Zgoda na wyburzenie może zostać wyrażona pod warunkiem, że taki 

sam garaż zostanie mi wybudowany na terenie osiedla Sady i nie dalej niż obecny garaż. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Głównym zadaniem przedstawionego projektu planu jest uporządkowanie terenu zagospodarowanego 

w chwili obecnej w sposób chaotyczny i stworzenie spójnego i atrakcyjnego kwartału usługowo – 

mieszkaniowego podlegającego silnej presji inwestycyjnej przy jednoczesnej ochronie rekreacyjnych 

terenów doliny rzeki Silnicy. Pas drogowy przewidziany jest w miejscu istniejącej drogi gruntowej 

zostanie urządzony jako atrakcyjny „bulwar”, co pozwoli odwrócić front zabudowy w stronę doliny 

Silnicy, gdzie obecnie powstają obiekty zapleczowe (śmietniki, stacje trafo, itp.), realizacja w pasie 

drogowym infrastruktury wodno-ściekowej będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie degradacji 

terenu, podniesie w znacznym stopniu walory estetyczne oraz atrakcyjność terenu poprzez likwidację 

garażowiska oraz napowietrznej sieci ciepłowniczej stanowiących fizyczną barierę dostępu do doliny 

Silnicy. Wyburzenie ciągu garaży jest warunkami koniecznym dla osiągnięcia zakładanych efektów.  

Określenie formy rekompensaty za przewidziany do wyburzenia garaż (m.in. w formie garażu 

zastępczego) wykracza poza zakres merytoryczny możliwy do określenia w projekcie planu. Takie 

możliwości istnieją na etapie rozmów prowadzonych do ich przejęcia. 

 

Nr 40 

Treść uwagi:  

1. Brak zgody na umiejscowienie w planie dominanty posadowionej na działce o nr ewid. 46/28, 

2. Żądanie zmiany planu poprzez rezygnację z przedmiotowej dominanty na obszarze określonym 

symbolem UC1. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Teren o którym mowa znajduje się u zbiegu (przy węźle) ulic klasy głównej i ekspresowej, w tym ul. 

Jesionowej będącej w ciągu drogi krajowej nr 74, stanowiącej główny wlot do miasta na kierunku 

wschód – zachód i jest predysponowany do podwyższenia wysokości zabudowy celem złagodzenia 

skali i odbioru przestrzennego projektowanego węzła komunikacyjnego ww. dróg oraz stanowiący 

przeciwwagę dla istniejącej zabudowy po stronie przeciwnej. Dopuszczalna dominanta przewidziana 

jest  w północno – zachodnim narożniku obszaru objętego planem, przy samym skrzyżowaniu ww. 

ulic , nie jest  zlokalizowana przy bulwarze rzecznym. Wyznaczona strefa podwyższenia wysokości 

zabudowy nie wyznacza dokładnej lokalizacji dominanty, a jedynie wskazuje obszar na którym może 

być ona zlokalizowana, powierzchnia oraz szerokość strefy nie są również tożsame z gabarytami 
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dopuszczalnej dominanty, której parametry określone zostały w ustaleniach tekstowych i nie 

wykraczają poza skalę istniejącej w sąsiedztwie zabudowy.   

Dopuszczalna dominanta nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. W Studium nie znajdują 

się żadne zapisy wykluczające lokalizację takiej dominanty, a jej charakter mieści się w granicach 

określonego dla tego terenu przeznaczenia.  

Brak jest przesłanek do rezygnacji z dopuszczenia w granicach projektu planu strefy podwyższenia 

wysokości i dominanty, której realizacja nie jest obligatoryjna choć pożądana. 

 

Nr 41 

Treść uwagi:  

Sprzeciw wobec planów budowy centrum handlowego i drogi przy dolinie rzeki Silnicy. W tym 

miejscu w czasie wojny na terenach getta ponieśli męczeńską śmierć Żydzi polscy czy z Austrii. Tereny 

getta powinny pozostać jako obszar bez zabudowy. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie : 

Obszar u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej jest predysponowany do pełnienia funkcji usługowych 

z racji położenia w zasięgu oddziaływania węzła dróg ekspresowej i głównej. W projekcie planu 

wszystkie tereny przewidziane pod zabudowę są w chwili obecnej terenami zurbanizowanymi i nie 

pomniejszają w żadnym wypadku terenów wyłączonych z zabudowy. Również wszystkie 

projektowane w planie miejscowym drogi są drogami istniejącymi, przewidzianymi do urządzenia (w 

większości są to drogi gruntowe, nieutwardzone, nieposiadające niezbędnej infrastruktury).  

Teren ten leżał poza granicą getta, nie pojawia się też jako miejsce straceń czy pochówków 

(informacje potwierdzone w Wojewódzkim Świętokrzyskim Urzędzie Konserwacji Zabytków w 

konsultacji z Muzeum Historii Kielc). 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLIX/858/2013 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Kielce 
 

dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: 

CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy, oraz ustala się następujące zasady finansowania wymienionych w planie 

inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: 

CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ” 
wyznacza następujące tereny oraz sieci infrastruktury technicznej zaspakajające zbiorowe potrzeby 

wspólnoty należące do zadań własnych Gminy: 

1) ulica publiczna klasy S – ekspresowej, oznaczona w planie symbolami KDS1, 

2) ulica publiczna klasy L – lokalnej, oznaczona w planie symbolem KDL1, 

3) ulice publiczne klasy D – dojazdowej, oznaczone w planie symbolami KDD1÷3, 

4) publiczny ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony w planie symbolem KDPR1, 

5) publiczny ciąg pieszy, oznaczony w planie symbolem KDP1÷3, 

6) publiczny ciąg rowerowy, oznaczony w planie symbolem KDR1, 

7) sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieć wodociągowa, 

b) sieć kanalizacji ścieków komunalnych, 

c) sieć kanalizacji deszczowej, 

d) sieć gazowa, 

e) sieć cieplna. 

 

2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, 

będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza się również możliwość współpracy Gminy i partnera 

prywatnego w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie „partnerstwa publiczno – 

prywatnego”, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). 

 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przez zarządców i operatorów 

sieci i urządzeń przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy Kielce z 

uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

 

          Tomasz Bogucki 
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