
UCHWAŁA NR XLIII/778/2013
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE 
PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.2)), w związku z uchwałą nr 
LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 r. Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew 
Kielecki – Klonowa – Piaski” oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 
580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmianą Nr 1 wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 
9 grudnia 2004 r., zmianą Nr 3 wprowadzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmianą Nr 
5 wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r., zmianą Nr 4 wprowadzoną uchwałą Nr 
XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., zmianą Nr 6 wprowadzoną uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 
września 2009 r., zmianą Nr 8 wprowadzoną uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą Nr 
9 wprowadzoną uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r., zmianą Nr 2 wprowadzoną 
uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010 r. oraz zmianą Nr 7 wprowadzoną uchwałą Nr X/233/2011 
z dnia 19 maja 2011 Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – 
OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”, zwany dalej „planem”, ograniczony od strony południowej 
– ul. Jesionową, od zachodu – ul. Zagnańską, od wschodu – ul. Klonową, od północy – ul. Witosa i dalej linią 
łączącą ul. Witosa ze skrzyżowaniem ulic Klonowej i Orkana, w granicach określonych w załączniku nr 1 do 
uchwały. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.124 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, 
Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445 oraz z 2013 r. 
poz. 21.
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1) załącznik nr 1 – rysunek planu, składający się z planszy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu – 
część nr 1 w skali 1 : 1000 i planszy infrastruktury technicznej – część nr 2 w skali 1 : 1000, 

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

3) załącznik nr 3, zawierający rozstrzygnięcie Rady Miasta Kielce dotyczące 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.

3. Celem postanowień zawartych w niniejszej uchwale jest ustalenie przeznaczenia terenu dla 
następujących funkcji i form użytkowania: 

1) zabudowa mieszkaniowa i usługowa, 

2) rekreacja, wypoczynek, sport, rozrywka, organizacja imprez masowych, 

3) wody powierzchniowe, dolina rzeczna, 

4) cmentarz, 

5) drogi i infrastruktura techniczna  oraz określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania i użytkowania terenów a także zasad ochrony terenów zielonych.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku połaci nie przekraczającym 100; 

2) gzymsach – należy przez to rozumieć poziomy element architektoniczny w formie pasa wysuniętego przed 
lico muru, wieńczący ścianę budowli, wykonany z cegły, drewna, kamienia, betonu; 

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

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu 
określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren; dopuszcza się 
wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganków, daszków, wykuszy, balkonów itp., przy czym 
elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,5 m; 

5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu określającą 
ścisłe usytuowanie ścian frontowych budynków w taki sposób, że są usytuowane w jednej linii; dopuszcza 
się przy tym: 

a) wycofanie fragmentów ściany frontowej w głąb działki na odległość nie większą niż 3,0 m o ile łączna 
powierzchnia tych fragmentów nie przekroczy 50% powierzchni całej elewacji frontowej; 

b) dopuszcza się wysunięcie przed obowiązującą linię zabudowy: balkonów, wykuszy, loggi, gzymsów, 
okapów, schodków wejściowych itp. na odległość nie większą niż 1,2 m, o ile umieszczone są powyżej 
pierwszej kondygnacji nadziemnej (nie dotyczy schodków wejściowych);

6) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 
1 do tej uchwały, określonym w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut poziomy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki budowlanej. Powierzchnia zabudowy nie zawiera 
powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek doświetlających okienka piwniczne, 
elementów przeciwsłonecznych, daszków, gzymsów i okapów, a także nadwieszonych części budynku na 
parterem oraz części położonych poniżej poziomu terenu; 

8) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, wyznaczone w planie jako tereny: UT1, 
WS1, WS2, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 i Zn1, Zn2, Zn3, Zn4, Zn5, Zn6, Zn7; 

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za 
dominujące na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 
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10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie są z nim sprzeczne, w sposób określony 
w ustaleniach planu; na zasadach i w relacjach ustalonych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów; 

11) rynnach wspartych na gzymsie – należy przez to rozumieć lokalizację rynien jako posadowionych na 
gzymsie w taki sposób, aby stanowiły element niewidoczny w rzucie bocznym elewacji frontowej; 

12) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z dwóch 
części: 

a) część nr 1 – przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

b) część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej w skali 1:1000;

13) strefie zabudowy frontowej – należy przez to rozumieć pas terenu zawarty pomiędzy wyznaczoną 
w planie obowiązującą lub nieprzekraczalną linią zabudowy a linią do niej równoległą w odległości 20,0 m 
w głąb działki, na terenach o symbolach URT1, URT2, URT3; 

14) 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; 

15) terenowych urządzeniach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia sportowo-
rekreacyjne takie jak: boiska do sportowych gier zespołowych, korty tenisowe, bieżnie, skocznie, strzelnice 
sportowe, trasy rowerowe, skate-parki z wyposażeniem, skałki i ścianki wspinaczkowe, stoły do gier 
planszowych, linaria wspinaczkowe, drążki gimnastyczne, pola golfowe i do mini golfa, place zabaw 
z urządzeniami (huśtawki, karuzele, piaskownice), miejsca do wypoczynku oraz podobne; 

16) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści planu nie wynika inaczej; 

17) układzie kalenicowym – należy przez to rozumieć usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle do 
drogi (publicznej lub wewnętrznej) obsługującej daną działkę; 

18) usługach drobnego rzemiosła – należy przez to rozumieć usługi rzemieślnicze w zakresie: bieliźniarstwa, 
bioenergoterapii, cukiernictwa, fryzjerstwa, grawerstwa, hafciarstwa, introligatorstwa, jubilerstwa, 
kaletnictwa, czapkarstwa i kapelusznictwa, koronkarstwa, krawiectwa, kuśnierstwa, koszykarstwa, 
kwiaciarstwa, lodziarstwa, lutnictwa, pamiątkarstwa, pantoflarstwa, perukarstwa, ramiarstwa, snycerstwa, 
szewstwa, szklarstwa, tkactwa, wikliniarstwa, zabawkarstwa, zegarmistrzostwa, złotnictwa, innego 
rzemiosła artystycznego oraz podobne o charakterze konserwacyjno-naprawczym urządzeń ogólnego 
przeznaczenia – za wyjątkiem: bednarstwa, blacharstwa, brązownictwa, drukarstwa, dziewiarstwa, 
farbiarstwa, lakiernictwa, ludwisarstwa, kamieniarstwa, kowalstwa, masarstwa, produkcji meblarstwa, 
młynarstwa, mechaniki, nagrobkarstwa, piekarnictwa, stolarstwa, ślusarstwa, tapicerstwa, wędliniarstwa; 

19) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi komercyjne, usługi drobnego rzemiosła oraz 
usługi instalowania, napraw i konserwacji sprzętu ogólnego przeznaczenia; 

20) usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi w zakresie: handlu detalicznego, hotelarstwa 
i gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edukacji i szkolnictwa, usług biurowych, 
administracji, gabinetów lekarskich, optycznych i protetycznych, pralni, kwiaciarni, usług świadczonych 
w wykonywaniu wolnych zawodów – w tym artystów plastyków i fotografików; 

21) usługach produkcyjnych – należy przez to rozumieć wszelkie czynności będące współdziałaniem 
w procesie wytwarzania produktów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

22) usługach rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku – należy przez to rozumieć hotelarstwo (hotele, 
motele, hostele, pensjonaty, domy wycieczkowe, pokoje gościnne oraz inne miejsca noclegowe 
i zakwaterowania), gastronomię (w tym usługi cateringowe), agencje turystyczne, biura podróży i inne 
obsługi ruchu turystycznego, usługi kultury (domy kultury, galerie, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie 
filmów, kluby tematyczne itp.), usługi artystyczne i inne twórcze, wystawiennictwo, dyskoteki, kluby, sale 
taneczne, koncertowe i inne rozrywkowe (w tym kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe itp.), 
usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (siłownie, fitness, 
gimnastyka, aerobic itp.), gabinety odnowy biologicznej (masaże, sauna, solaria, usługi medyczne 
i paramedyczne, a także inne do nich podobne; 
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23) usługach sportu, rekreacji i wypoczynku – należy przez to rozumieć wszelkie budynki i obiekty do 
uprawiania sportu i rekreacji oraz poprawy kondycji fizycznej (odkryte, przekryte w całości lub w części) – 
w tym terenowe urządzenia sportu i rekreacji, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej 
(w tym odnowy biologicznej), kręgielnie, bawialnie, handel detaliczny w zakresie artykułów i sprzętu 
sportowego, wypożyczalnie sprzętu sportowego, usługi komercyjne w zakresie: gastronomii i hotelarstwa, 
turystyki i rekreacji, fryzjerstwa i kosmetyki oraz wystawiennictwa; 

24) urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji 
lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami za wyjątkiem znaków drogowych i tablic informacyjnych związanych z ruchem 
drogowym oraz tablic gminnego systemu informacyjnego (nazwy ulic, numery posesji); 

25) urządzeniach terenowych – należy przez to rozumieć obiekty służące rekreacji lub podniesieniu walorów 
miejsca wypoczynku np. murki, ławki, pergole, piaskownice, huśtawki, pomniki, fontanny, itp.; 

26) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony 

w procentach stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu lub działki, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla każdego terenu; 

27) sieci infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć, będące w eksploatacji właścicieli lub 
zarządców, 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; 

28) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek rurociągu lub przewodu 

(z którego korzysta jeden lub kilku użytkowników ) łączących sieć infrastruktury technicznej użytku 
powszechnego z przyłączanym obiektem lub obiektami; 

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

30) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, którego jedna ze 
ścian szczytowych usytuowana jest przy granicy działki sąsiedniej.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią ustalenia obowiązujące planu: 

1) granice obszaru objętego ustaleniami planu; 

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

3) symbole literowo – cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) granica obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

7) miejsca dopuszczenia lokalizacji budynków w granicy działki poza strefą zabudowy frontowej.

2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu – cześć nr 1, 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”, „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie będące przedmiotem niniejszej 
uchwały. 

5. Na rysunku planu wyznaczono granice następujących terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających i oznaczone symbolami: 
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1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) U/MW– tereny usług podstawowych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4) U/MN – tereny usług podstawowych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) URT – tereny usług rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku; 

6) URS – tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku; 

7) Up – teren przystani żeglarskiej; 

8) U – tereny usług podstawowych; 

9) Uk – teren usług komercyjnych; 

10) Zc – teren cmentarza; 

11) Zd – teren ogrodów działkowych; 

12) Zn – tereny zieleni naturalnej; 

13) ZP – tereny urządzonej zieleni parkowej; 

14) UST – tereny terenowych urządzeń sportu i rekreacji; 

15) WS – tereny wód śródlądowych; 

16) UT – teren plaży miejskiej; 

17) KSp – teren planowanej pompowni ścieków sanitarnych; 

18) EE– tereny istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV; 

19) EEp- tereny planowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV; 

20) KDp– teren planowanej podczyszczalni wód deszczowych; 

21) KS – teren parkingu; 

22) KDS – tereny dróg publicznych klasy ekspresowej (S); 

23) KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej (G); 

24) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (Z); 

25) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej (L); 

26) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D); 

27) KDPR – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych; 

28) KDPJ – teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego.

§ 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) zakaz realizacji ogrodzeń na terenach oznaczonych symbolami Zn1, Zn2, Zn3, Zn4 Zn5, Zn6, Zn7, UT1 za 
wyjątkiem lokalizowanych w nich placów zabaw dla dzieci; 

2) zakaz realizacji ogrodzeń na terenach oznaczonych symbolami ZP1, ZP2, ZP3, UST1, UST2 za wyjątkiem 
terenowych urządzeń sportu i rekreacji; 

3) zakaz realizacji ogrodzeń na terenie oznaczonym symbolem UT1; 

4) zakaz realizacji tymczasowych parkingów, składów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych 
na Zn, ZP, UST, URT i URS, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

5) zakaz stosowania elewacyjnych materiałów okładzinowych wykonanych z PVC; 

6) nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg wyznaczonych planem, 
z zastrzeżeniem pkt 1 i pkt 2; 
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7) nakaz realizacji stacji transformatorowych o podwyższonym standardzie architektonicznym, ogrodzonych 
zielenią; 

8) dla terenów oznaczonych symbolem URT, w strefach zabudowy frontowej wprowadza się: 

a) zakaz wprowadzania okapów; 

b) nakaz realizacji rynien wspartych na gzymsach; 

c) obowiązek lokalizacji wjazdów bramowych, o ile ustalenia szczegółowe uchwały nie stanowią inaczej; 

d) nakaz lokalizacji zabudowy w granicy działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

e) zakaz lokalizacji garaży nadziemnych;

9) lokalizowanie urządzeń reklamowych na budynkach jeżeli nie przekroczą 5% powierzchni danej elewacji; 
obowiązek kształtowania nawierzchni jezdni, chodników, placów, ścieżek pieszych w sposób 
umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym.

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

1) W granicach obszaru objętego planem występują formy ochrony przyrody, o których mowa w § 8 pkt. 1 i 
2; 

2) Na rysunku planu wyznacza się granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w obrębie których 
zakazuje się: 

a) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych za wyjątkiem terenu UT1, 
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zlokalizowanych w terenach Zn1, Zn5, Zn6, drogi oznaczonej 
symbolem 4KDZ, ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem 15KDPJ i ogrodzenia, o którym 
mowa w § 28 pkt 8 planu; 

b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania 
brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem 
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód;

3) Określa się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

b) dla terenów oznaczonych w planie symbolem MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 

c) dla terenów oznaczonych w planie symbolami Up, UT, WS, Zc, Zd, Zn, ZP, UST, - jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 

d) dla terenów oznaczonych w planie symbolami U, U/MN, U/MW, URS, URT – jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych;

4) W zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń oraz sieci 
infrastruktury określone w przepisach odrębnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
się: 

1) Ochronie podlegają następujące obiekty archeologiczne zlokalizowane w terenach Zn1 i UST1: 

a) St. Nr 5 stanowiące obozowisko, osadę z okresu neolitu – wczesne średniowiecze (IX-X w) - 
Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) nr obszaru 85-63, 

b) St. Nr 6 stanowiące ślad osadnictwa – epoka kamienia - Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) nr obszaru 
85-63;
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2) W zasięgu strefy ochrony archeologicznej oraz stanowiska archeologicznego działania inwestycyjne, w tym 
prace ziemne, prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony dóbr kultury.

§ 6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) zakaz realizacji wszelkich tymczasowych obiektów budowlanych na terenach oznaczonych symbolami 
UT1, Zn1, Zn2, Zn3, Zn4, Zn5, Zn6, Zn7 za wyjątkiem wznoszonych w ramach okazjonalnych imprez 
masowych (festyny, koncerty, konkursy, zawody sportowe, kiermasze, wystawy itp.); 

2) zakaz realizacji wszelkich nośników reklamowych na terenach UT1, Zn1, Zn2, Zn3, Zn4, Zn5, Zn6, Zn7, 
ZP1, ZP2, ZP3, WS1, WS2 za wyjątkiem umieszczanych tymczasowo w ramach okazjonalnych imprez 
masowych; 

3) zakaz realizacji tymczasowych obiektów usługowo handlowych na terenach UT1, Zn1, Zn2, Zn3, Zn4, 
Zn5, Zn6, Zn7 za wyjątkiem wznoszonych w ramach okazjonalnych imprez masowych.

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
zawarte zostały w Rozdziale 4, zawierającym ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

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

1) wskazuje się na rysunku planu granice stref krajobrazowych A, B, C, P Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, w obrębie których 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 zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się ochronę: 

a) dwóch dębów szypułkowych - jako pomników przyrody rosnących na nieruchomościach nr 1273/2 
i 1273/22, położonych na wschodniej skarpie rzeki Silnicy, zlokalizowanych w terenie Zn1; 

b) dwóch modrzewi polskich na terenie Klubu Tęcza przy ulicy Zagnańskiej 110, na działce nr 917/1 
zlokalizowanych w terenie URS2;

3) cały obszar objęty planem położony jest w Rejonie Eksploatacji Wód Podziemnych RE Kielce, 
stanowiącym obszar zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 417 Kielce (obszar 
najwyższej ochrony ONO, obszar wysokiej ochrony OWO, obszar zwykłej ochrony OZO), dla którego 
należy stosować zakazy, nakazy i zalecenia wynikające z przepisów odrębnych oraz z decyzji Ministra 
OŚZNiL Nr KDH/013/5876.06 z dnia 11 maja 1996r. zatwierdzającej projekt stref ochrony zbiornika 
GZWP 417 Kielce; 

4) w granicy obszaru objętego ustaleniami planu nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 9. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości; 

2) ustala się możliwość scalania i podziałów istniejących działek w poszczególnych terenach na działki 
budowlane, na warunkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami; 

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych i minimalnych szerokości frontów 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów; 

4) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 60° do 
120°; 

5) zakaz dokonywania podziałów, w wyniku których powstanie działka budowlana nie spełniająca 
parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych; 

6) w przypadku wydzielania dróg wewnętrznych jako odrębnych działek ustala się minimalną szerokość 
działki gruntu: 
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a) dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN: przy długości drogi wewnętrznej w jej osi do 60,0 m 
włącznie – 5,0 m oraz przy długości drogi wewnętrznej w jej osi od 60,0 m do 120,0 m włącznie – 6,5 m, 

b) we wszystkich pozostałych przypadkach – 8,0 m;

7) pozostałe ustalenia, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§ 10. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, ustala się: 

1. W granicy obszaru objętego ustaleniami planu zakazy: 

1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z zastrzeżeniem lit. a): 

a) zakaz nie dotyczy: inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów 
odrębnych, drogi o nie mniej niż czterech pasach ruchu na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10 km 
(droga KDS),

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem lit. a), 

a) zakaz nie dotyczy: inwestycji celu publicznego z zakresu: dróg, sieci infrastruktury technicznej, 
łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, budowli przeciwpowodziowych, zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną; parków rozrywki, pól 
golfowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;

3) lokalizacji usług produkcyjnych za wyjątkiem usług drobnego rzemiosła oraz usług: produkcji i wyrobów 
dekoracyjnych oraz akcesoriów biurowych; składania i instalowania modułów komputerowych; 
instalowania, napraw i konserwacji sprzętu ogólnego przeznaczenia; oraz innych o charakterze naprawczo – 
konserwacyjnym; 

4) lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych; 

5) realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych; 

6) lokalizacji urządzeń reklamowych na urządzeniach infrastruktury technicznej; 

7) lokalizacji garaży dla samochodów ciężarowych;

2. W granicy strefy ochrony sanitarnej od cmentarza: 

1) w strefie 50 m od granic cmentarza zakaz zabudowy mieszkaniowej, obiektów usługowych związanych 
z przechowywaniem żywności, zakładów zbiorowego żywienia, bądź zakładów przechowujących artykuły 
spożywcze dla terenu U/MN4; 

2) w strefie położonej pomiędzy 50 m i 150 m od granicy cmentarza dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
i usługową związanych z przechowywaniem żywności, zakładów zbiorowego żywienia bądź zakładów 
przechowujących artykuły spożywcze wyłącznie wtedy, gdy obiekty te jak i cała strefa posiadać będą sieć 
wodociągową i będą mogły być do niej podłączone.

3. maksymalna powierzchnia użytkowa przeznaczenia uzupełniającego – 30% powierzchni użytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto (nie dotyczy terenów oznaczonych 
symbolem URT). 

4. maksymalna powierzchnia zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym - 30% powierzchni zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym w granicach danej działki netto (nie dotyczy terenów oznaczonych symbolem 
URT). 

5. parametry zawarte w ustaleniach szczegółowych odnoszone do działki budowlanej lub terenu należy 
mierzyć wyłącznie w liniach rozgraniczających terenu, którego dotyczą te ustalenia szczegółowe. 

6. dopuszczenie usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy 
z sąsiednią działką budowlaną.

§ 11. Nie ustala się zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów. 
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§ 12. 1. Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-
rekreacyjnych – podstrefa „Zalew Kielce”, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 
Poprzemysłowych i Powojskowych w mieście Kielce przyjętym uchwałą Nr VII/125/2007 r. Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 29 marca 2007 r. 

2. Zgodnie z pkt 1, planuje się następujące działania rewitalizacyjne mające na celu przywrócenie pełnej 
wartości miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych: 

1) Budowa przystani żeglarskiej – przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego nad zalewem; teren Up1; 

2) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej i sportowo-rekreacyjno-turystycznej w rejonie 
zalewu; 

3) Udostępnienie terenów dla nowych rodzajów działalności gospodarczej i usług społeczno-kulturalnych; 

4) Remonty, modernizacje, rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy; 

5) Kompleksowa ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych z jednoczesnym stałym 
podwyższaniem jakości i czystości środowiska przyrodniczego; 

6) Zwiększanie ruchu turystycznego i rekreacyjno-wypoczynkowego; 

7) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 13. 1) Rysunek planu część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci 
infrastruktury technicznej; 

2) Powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej magistrali wodociągowej I strefy ciśnień ø 500 mm w ulicy Jesionowej, 

- z istniejących wodociągów I strefy ciśnień zasilanych ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę : ø 
200 mm w ulicy Witosa, ø 150 mm w ulicy Zagnańskiej;

b) odprowadzenie ścieków komunalnych do system zbiorowej kanalizacji ściekowej w zlewni rzeki Silnicy 
poprzez istniejące kanały ściekowe: ø 600 mm w ulicy Zagnańskiej (do kolektora prawobrzeżnego) oraz 
ø 500 mm w ulicy Klonowej i Topolowej (do kolektora lewobrzeżnego); 

c) odprowadzenie ścieków opadowych do rzeki Silnicy (poprzez istniejące oczyszczalnie wód deszczowych 
- poza granicami opracowania) za pośrednictwem istniejących kanałów deszczowych: ø 1000 mm 
w ulicy Zagnańskiej oraz ø 1000 mm, ø 1200 mm w ulicy Klonowej i ulicy Topolowej; 

d) zasilenie w gaz z miejskiego systemu gazowniczego, którego podstawowym elementem jest istniejący 
gazociąg niskiego ciśnienia ø 300 mm w ulicy Jesionowej; 

e) zaopatrzenie w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, którego podstawowym elementem jest 
istniejąca magistrala ciepłownicza w ulicy Jesionowej (wyprowadzona z Elektrociepłowni Krzetle - poza 
granicami opracowania); 

f) sieć energetyczna zasilana z GPZ Piaski; 

g) sieć teletechniczna zasilana z istniejącej sieci kablowej w ulicach: Jesionowej, Zagnańskiej, Witosa, 
Orkana, Klonowej.

3) Elementami składowymi sieci infrastruktury technicznej są: 

a) magistrale wodociągowe (wodociągi dosyłowe) zasilane z miejskiego systemu wodociągowego I – ej 
strefy ciśnień, oznaczone na rysunku planu symbolem W1; 

b) wodociągi drugorzędne (wodociągi rozdzielcze) zasilane z miejskiego systemu wodociągowego I – ej 
strefy ciśnień, oznaczone na rysunku planu symbolem W2; 

c) kolektory ścieków komunalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem Ks1; 
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d) kanały ścieków komunalnych drugorzędne (kanały uliczne), oznaczone na rysunku planu symbolem 
Ks2; 

e) rurociąg tłoczny ścieków komunalnych, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym Kst; 

f) pompownia ścieków, oznaczona na rysunku planu symbolem KSp1; 

g) kanały deszczowe (główne) oznaczone na rysunku planu symbolem Kd1; 

h) kanały deszczowe drugorzędne, oznaczone na rysunku planu symbolem Kd2; 

i) podczyszczalnie wód deszczowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDp; 

j) magistrala ciepłownicza, oznaczona na rysunku planu symbolem Ec1; 

k) gazociągi dosyłowe, oznaczone na rysunku planu symbolem Eg1; 

l) gazociągi drugorzędne, oznaczone na rysunku planu symbolem Eg2; 

m) napowietrzna linia elektroenergetyczne 15 kV, oznaczona na rysunku planu symbolem literowym Ee; 

n) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem EE; 

o) planowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV, oznaczone na rysunku planu symbolem EEp;

4) Ustala się zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej, których ideowe układy 
przedstawiono na rysunku planu: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nimi związane powinny być lokalizowane 
w planowanych i przewidzianych do przebudowy pasach drogowych, a w przypadku lokalizowania na 
innych terenach – w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu i nie kolidujący 
z planowaną zabudową; 

b) położenie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu w projektach budowlanych; 

c) w planowanych i istniejących pasach drogowych przeznaczonych do adaptacji, sieci infrastruktury 
techniczne użytku powszechnego oraz urządzenia z nimi związane mogą być w przypadkach 
uzasadnionych sytuowane w sposób inny niż przedstawiono na rysunku planu, o ile inwestor sieci 
w postępowaniach administracyjnych wykaże, że odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej 
w planie budowy, rozbudowy i modernizacji ulicy oraz usytuowania pozostałych sieci; 

d) w przekrojach istniejących i planowanych pasów drogowych (poza jezdniami) należy uwzględnić 
lokalizację istniejących i planowanych linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i średniego 
napięcia oraz istniejących i planowanych kablowych sieci teletechnicznych nie pokazanych na rysunku 
planu; parametry, szczegółowy przebieg i lokalizacja sieci określone zostaną w projektach budowlanych; 

e) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego należy projektować i budować 
uwzględniając potrzeby określonej w planie zabudowy oraz potrzeby zabudowy na terenach przyległych 
nie objętych planem, a wskazanych w studium jako tereny inwestycyjne (potencjalni użytkownicy sieci); 

f) przyłącza nieruchomości do ciągów ulicznych sieci infrastruktury technicznej powinny, w granicach pasa 
drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przebiegać prostopadle do osi podłużnej drogi, 
w technicznie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się przebieg skośny pod kątem nie mniejszym niż 
45O, do osi podłużnej drogi, 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) dopuszcza się lokalizację wnętrzowych wolnostojących lub wbudowanych stacji transformatorowych 
poza terenami o symbolu EE, EEp przeznaczonymi na ten cel na rysunku planu z wyjątkiem terenów ulic 
publicznych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń niniejszego planu; 

i) w granicy obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje 
bazowe telefonii komórkowej.
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5) Ustala się obowiązek pokrycia zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających 
w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) Zaopatrzenie w wodę w granicy obszaru objętego ustaleniami planu z istniejącego miejskiego systemu 
wodociągowego I-ej strefy ciśnień. 

2) Zakaz budowy nowych ujęć wody podziemnej w obszarze planu przeznaczonych dla zaopatrzenia w wodę 
przemysłu i ludności.

§ 15. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się: 

1) Odprowadzenie ścieków komunalnych w granicy obszaru objętego ustaleniami planu do miejskiego 
systemu kanalizacji ściekowej. 

2) Dopuszcza się, do czasu docelowej realizacji układu kanalizacji zbiorczej na obszarze planu, budowę 
i eksploatację zakładowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz atestowanych zbiorników na 
ścieki. Ustala się, po jego wykonaniu, obowiązek przyłączenia do systemu kanalizacji ściekowej. 

3) Zakazuje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do 
ziemi.

§ 16. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 

1) Odprowadzenie ścieków deszczowych, w granicy obszaru objętego ustaleniami planu, systemem 
grawitacyjnych kanałów deszczowych do rzeki Silnicy za pośrednictwem istniejących (2 podczyszczalnie 
znajdujące się poza obszarem Planu) i planowanych podczyszczalni wód deszczowych (3 podczyszczalnie 
znajdujące się na obszarze Planu). 

2) W przypadku obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi/ manewrowymi, parkingów 
o pow. powyżej 0,1ha i dróg publicznych, obowiązek budowy układów odwodnieniowych zakończonych 
urządzeniami oczyszczającymi.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) Zaopatrzenie w gaz przewodowy istniejącej i planowanej zabudowy w granicy obszaru objętego 
ustaleniami planu z istniejącego systemu gazowniczego, na zasadach określonych przez dostawcę gazu. 

2) Dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego – do przygotowania posiłków, 
ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych. 

3) Dla usług – dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, grzewczych oraz technologicznych.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

1) Zaopatrzenie w ciepło odbiorców przemysłowych i usługowych zlokalizowanych wzdłuż ulic Zagnańskiej 
i Jesionowej z własnych kotłowni zakładowych lub z istniejącej miejskiej sieci cieplnej. 

2) Zaopatrzenie w ciepło dla zabudowy na obszarach: URT1, URT2, URT3, URS1, U/MW1, U/MW2, 
U/MW3, Uk1 - z istniejącego i planowanego systemu ciepłowniczego. 

3) Zaopatrzenie w ciepło odbiorców komunalnych (mieszkalnictwo i usługi) poza odbiorcami wymienionymi 
w p. 1) i 2) z indywidualnych źródeł ciepła z preferencją dla paliwa gazowego. 

4) Dopuszcza się wykorzystywanie do celów grzewczych paliw płynnych (olej lekki niskosiarkowy, gaz 
płynny), paliw stałych i energii elektrycznej oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii 
wykorzystywanej na cele grzewcze, w tym kolektorów słonecznych.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) Zasilanie w granicy obszaru objętego ustaleniami planu z miejskiego systemu elektroenergetycznego 
średniego i niskiego napięcia. 

2) Zachowanie 2-ch stacji transformatorowych 15/0,4kV, oznaczonych na rysunku planu symbolem EE oraz 
budowa 3-ech stacji transformatorowych 15/0,4kV zasilanych dwustronnie liniami kablowymi 15 kV, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem EEp. 
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3) Dopuszcza się przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, przechodzącej nad terenami 
URT2, URT3, MW1, na linię kablową.

§ 20. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn). 

§ 21. W zakresie telekomunikacji ustala się: 

1) Obsługę telekomunikacyjną w granicy obszaru objętego ustaleniami planu przez centrale operatorów 
telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne. 

2) Dopuszcza się realizację nowych sieci telekomunikacyjnych jako kablowych 

i sukcesywną przebudowę istniejących sieci napowietrznych na kablowe.

§ 22. Ustala się gospodarkę odpadami, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami przyjętym uchwałą Rady 
Miasta  Kielce, w szczególności polegającą na: 

1) zagospodarowaniu odpadów poprzez zbieranie indywidualne oraz wywóz w systemie zorganizowanym na 
miejskie składowisko, 

2) zbieraniu odpadów podlegających recyklingowi bądź odzyskowi do pojemników zlokalizowanych 
w ogólnie dostępnych miejscach, 

3) zbieraniu zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpłatnie), wielkogabarytowych (odbierane odpłatnie 
przez uprawnione przedsiębiorstwa), budowlanych (poremontowe - odbierane odpłatnie), niebezpiecznych 
(odbierane nieodpłatnie w pojemniku ustawionym w kontrolowanym punkcie zbiórki lub przekazywane 
obsłudze punktu odbierania).

§ 23. Za zgodne z planem uznaje się przebiegi sieci infrastruktury technicznej nie uwidocznione na rysunku 
planu lecz związane z uzasadnionymi potrzebami obsługi terenów objętych planem lub terenów przyległych.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 24. Podstawowy układ komunikacyjny tworzą drogi następujących klas technicznych: 

1) ekspresowa – oznaczona na planie symbolem KDS, 

2) główna – oznaczona na planie symbolem KDG, 

3) zbiorcze – oznaczone na planie symbolem KDZ.

§ 25. Obsługujący układ komunikacyjny tworzą: 

1) drogi lokalne – oznaczone na planie symbolem KDL, 

2) drogi dojazdowe – oznaczone na planie symbolem KDD, 

3) ciągi pieszo – rowerowe – oznaczone na planie symbolem KDPR, 

4) ciąg pieszo – jezdny – oznaczony w planie symbolem KDPJ.

§ 26. Połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają istniejące i planowane drogi będące 
częścią podstawowego układu komunikacyjnego miasta: 

1) droga krajowa Nr 74 Sulejów - Piotrków Trybunalski - Kielce - Opatów - Kraśnik– klasy technicznej S 2x2 
,w ciągu której przebiega ul. Jesionowa, 

2) ul. Zagnańska (przebiegająca w ciągu drogi powiatowej Kielce - Zagnańsk) – klasy technicznej G 2x2 dwie 
jezdnie z pasem dzielącym, po 2 pasy ruchu w każdym kierunku), 

3) ul. W.Witosa (przebiegająca w ciągu drogi powiatowej) – klasy technicznej Z 2x2, 

4) ul. Klonowa (przebiegająca w ciągu drogi powiatowej), 

a) na odcinku ul. Jesionowa - ul. Turystyczna – klasy technicznej Z 1x2 (jedna jezdnia dwupasowa – po 
jednym pasie w każdym kierunku); 

b) na odcinku ul. Turystyczna - ul. W. Orkana – klasy technicznej Z 2x2;

5) planowana droga 4KDZ łącząca istniejącą ulicę Orkana z ulicą Witosa- klasy Z 2x2.
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§ 27. Ustala się następujące wskaźniki w zakresie ilości miejsc parkingowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, 
MN7, U/MN1, U/MN2, U/MN3, U/MN4 – minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, 
wliczając miejsca w garażu; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) na terenach oznaczonych symbolami MW1, MW2 i U/MW1, U/MW2, U/MW3 – minimum 1,2 miejsca 
postojowe na 1 lokal mieszkalny; 

b) na terenach oznaczonych symbolami URT1, URT2, URT3 – minimum 0,7 miejsca postojowe na 1 lokal 
mieszkalny;

3) dla usług podstawowych: 

a) na terenach oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7 – minimum 1 miejsce 
postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej; 

b) na terenach oznaczonych symbolami URT1, URT2, URT3 – minimum 1 miejsce postojowe na 300 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej; 

c) na pozostałych terenach – minimum 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej;

4) dla usług rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku na terenach oznaczonych symbolami URT1, URT2, 
URT3 – minimum 1 miejsce postojowe na 300 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej; 

5) dla usług sportu, rekreacji i wypoczynku na terenach oznaczonych symbolami URS1, URS2– minimum 
1 miejsce postojowe na 400 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej; 

6) dla przystani żeglarskiej na terenie oznaczonym symbolem Up1 – minimum 2 miejsce postojowe na 
1 zatrudnionego; 

7) dla cmentarza oznaczonego symbolem Zc1 – minimum 15 miejsc postojowych na 10 000m2; 

8) dla terenowych urządzeń sportu i rekreacji oznaczonych symbolami UST1, UST2 – minimum 2 miejsce 
postojowe na 1000 m2; 

9) dla terenów oznaczonych symbolami UST1, UST2 dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych 
w drodze oznaczonej symbolem 16KDD; 

10) dla cmentarza dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w jezdni zbierająco-rozprowadzającej 
drogi 2KDG.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 28. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN3, MN5, MN6 i MN7 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 40% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 38o do 45o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę (publicznej lub wewnętrznej); 

e) wysokość zabudowy do 10,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz do 10,0 m do najwyższej 
krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich; 

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5,5 m w przypadku dachów wielospadowych 
o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o, do 3,5 m w przypadku dachów płaskich;
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4) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu MN1 - z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10KDD, 13KDD, z zastrzeżeniem 
lit. b; 

b) dla działek ewidencyjnych o numerach: 232, 1240 położonych na terenie MN1, z drogi oznaczonej 
symbolem 3KDZ (ulica Witosa) poprzez jeden wspólny zjazd zlokalizowany na terenie działki nr 
1241/2; 

c) dla terenu MN3 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 10KDD; 

d) dla terenu MN5 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 10KDD, 14KDD oraz 
z publicznego ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 15KDPJ; 

e) dla terenu MN6 - z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10KDD, 13KDD; 

f) dla działki ewidencyjnej o nr 247, położonej na terenie MN6, z drogi oznaczonej symbolem 13KDD 
poprzez działkę nr 1227; 

g) dla działki ewidencyjnej o nr 240/1, położonej na terenie MN6, z drogi oznaczonej symbolem 10KDD 
poprzez działkę nr 240/2; 

h) dla terenu MN7 - z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem: 27KDL;

6) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 450 m² dla zabudowy bliźniaczej, 600 
m² dla zabudowy wolnostojącej; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 11,0 m dla zabudowy bliźniaczej, 
16,0 m dla zabudowy wolnostojącej;

8) zakaz stosowania podmurówek przy realizacji ogrodzeń na odcinku linii rozgraniczającej tereny 
o symbolach MN5 i Zn6 zawartym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – przęsła ogrodzeń 
o stopniu ażurowości min. 85%, na słupkach stalowych o maksymalnym wymiarze w przekroju 
poprzecznym 12,0 cm z rozstawem min. 2,0 m.; 

9) zakaz realizacji zabudowy szeregowej.

§ 29. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN2 i MN4 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 

- minimum20%powierzchni działki budowlanej dla zabudowy szeregowej; 

- minimum 40% działki budowlanej dla pozostałych form zabudowy;

c) formy dachów: wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 38o do 45o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę (publicznej lub wewnętrznej); 

e) wysokość zabudowy do 10,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz do 10,0 m do najwyższej 
krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich; 

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5,5 m w przypadku dachów wielospadowych 
o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o, do 3,5 m w przypadku dachów płaskich;
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4) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu MN2 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 10KDD; 

b) dla terenu MN4 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 14KDD;

6) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 150 m2 dla zabudowy szeregowej, 450 
m² dla zabudowy bliźniaczej, 600 m² dla zabudowy wolnostojącej; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 6,0 m dla zabudowy szeregowej, 
11,0 m dla zabudowy bliźniaczej, 16,0 m dla zabudowy wolnostojącej.

§ 30. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami U/MN1, U/MN2 i U/MN3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 

- minimum 20% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy szeregowej; 

- minimum 40% działki budowlanej dla pozostałych form zabudowy;

c) formy dachów: wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 38o do 45o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę (publicznej lub wewnętrznej); 

e) wysokość zabudowy: dla terenu U/MN1 maksymalnie 15,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych 
lub do najwyższej krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich; dla terenów U/MN2 i U/MN3 
maksymalnie 11,5 m do kalenicy przy dachach wielospadowych lub do najwyższej krawędzi gzymsu lub 
attyki przy dachach płaskich; 

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5,5 m w przypadku dachów wielospadowych 
o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o, do 3,5 m w przypadku dachów płaskich;

3) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu U/MN1 – z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KDD; 

b) dla terenu U/MN2 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 10KDD oraz z jezdni 
zbierająco-rozprowadzającej zlokalizowanej we wschodniej części pasa drogowego 2KDG; 

c) dla terenu U/MN3 – z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9KDD, 14KDD oraz z jezdni 
zbierająco-rozprowadzającej zlokalizowanej we wschodniej części pasa drogowego 2KDG;

5) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

6) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 150 m2 dla zabudowy szeregowej, 450 
m² dla zabudowy bliźniaczej, 600 m² dla zabudowy wolnostojącej; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 6,0 m dla zabudowy szeregowej, 
11,0 m dla zabudowy bliźniaczej, 16,0 m dla zabudowy wolnostojącej.

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN4 ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 40% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 38o do 45o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę; 

e) wysokość zabudowy do 10,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz do 10,0 m do najwyższej 
krawędzi gzymsu klub attyki przy dachach płaskich; 

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5,5 m w przypadku dachów wielospadowych 
o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o, do 3,5 m w przypadku dachów płaskich;

3) nakazuje się podłączenie wszystkich budynków wyposażonych w przybory wodne do sieci wodociągowej; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 14KDD oraz z jezdni zbierająco - 
rozprowadzającej zlokalizowanej we wschodniej części pasa drogowego 2KDG; 

6) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 450 m² dla zabudowy bliźniaczej, 600 
m² dla zabudowy wolnostojącej; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej: 11,0 m dla zabudowy bliźniaczej, 
16,0 m dla zabudowy wolnostojącej;

8) zakaz realizacji zabudowy szeregowej; 

9) realizacja zabudowy mieszkaniowej możliwa wyłącznie w pasie terenu zawartym pomiędzy 
nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną od drogi o symbolu 14KDD, a granicą strefy 50 m ochrony 
sanitarnej od cmentarza.

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW1, MW2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 60 % powierzchni terenu; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 30% powierzchni terenu; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych nakazuje się stosowanie układu kalenicowego w stosunku do 
drogi obsługującą daną działkę; 

e) wysokość zabudowy: dla terenu MW1 maksymalnie 19,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych 
lub do najwyższej krawędzi gzymsu (attyki) przy dachach płaskich; dla terenu MW2 maksymalnie 12,0 
m do kalenicy przy dachach wielospadowych lub do najwyższej krawędzi gzymsu lub attyki przy 
dachach płaskich; 

f) w przypadku przeznaczenia uzupełniającego realizowanego w budynku o przeznaczeniu podstawowym, 
dopuszcza się jego lokalizację wyłącznie w parterze, przy jednoczesnym zapewnieniu odrębnego wejścia 
(wejść);
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4) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) obsługa komunikacyjna: 

a) dla terenu MW1: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 19KDD, 20KDD, 22KDD; 

b) dla terenu MW2: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 13KDD; 

c) dla działki ewidencyjnej o nr 251, położonej na terenie MW2, z drogi oznaczonej symbolem 13KDD 
poprzez działkę nr 249; 

d) dla działki ewidencyjnej o nr 252, położonej na terenie MW2, z drogi oznaczonej symbolem 13KDD 
poprzez działki nr 249 i 251; 

e) dla działki ewidencyjnej o nr 1221, położonej na terenie MW2, z drogi oznaczonej symbolem 13KDD 
poprzez działki nr: 249, 251, 252; 

f) dla działki ewidencyjnej o nr 1222, położonej na terenie MW2, z drogi oznaczonej symbolem 13KDD 
poprzez działki nr: 249, 251, 252, 1221;

6) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 900 m2, 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej 20,0 m,

8) dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych; 

9) z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne oraz ochronę stabilności stosunków wodnych w strefach 
krajobrazowych Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ewentualna realizacja oraz liczba 
kondygnacji parkingów, o których mowa w pkt. 8 wymagać będzie przeprowadzenia specjalistycznych 
badań geologiczno – inżynierskich; 

10) ustala się obowiązek posadowienia budynków, w tym parkingów podziemnych, na warstwie piaskowej 
o minimalnej grubości 30 cm, oraz realizacji ww. warstwy piaskowej przy ścianie zewnętrznej 
podziemnych części budynków od strony stoku lub zastosowania innych równoważnych w skutkach dla 
ciągłości przepływu wód podpowierzchniowych, rozwiązań; 

11) zakaz realizacji ogrodzeń.

§ 33. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 15% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45° lub płaskie, 

d) wysokość zabudowy od 11,0 do 12,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz od 11,0 do 12,0 
m do najwyższej krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich;

3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 20% w stosunku do 
istniejącej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej; 

4) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy zachowaniu 
parametrów w pkt 2 lit. c, d. 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11KDD, 21KDD, 23KDD, 5bKDZ; 
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b) dla działki ewidencyjnej o nr 915/54 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 11KDD 
poprzez działki nr 915/102 i 915/104; 

c) dla działki ewidencyjnej o nr 915/93 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działkę nr 945/; 

d) dla działki ewidencyjnej o nr 915/1 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działkę nr 945/1; 

e) dla działki ewidencyjnej o nr 915/3 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działkę nr 945/3; 

f) dla działki ewidencyjnej o nr 920 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 23KDD poprzez 
działki nr 921 i nr 945/70;

7) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

8) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych; 

9) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m²; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 18,0 m.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 15% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45o lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę; 

e) wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych lub do najwyższej 
krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich; 

f) wysokość budynków gospodarczych i garażowych do 5,5 m w przypadku dachów wielospadowych 
o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o, do 3,5 m w przypadku dachów płaskich,

3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 20% w stosunku do 
istniejącej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej; 

4) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy zachowaniu 
parametrów w pkt 2 lit. c, d. 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 12KDD, 21KDD, 23KDD oraz 5bKDZ; 

b) dla działki ewidencyjnej o nr 926 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ poprzez 
działkę nr 945/14; 

c) dla działki ewidencyjnej o nr 931/1 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działki nr 945/70 i nr 945/32; 

d) dla działki ewidencyjnej o nr 931/2 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działki nr 945/70, 945/32 i nr 945/;

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m²; 
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b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20,0 m.

§ 35. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 15% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45º lub płaskie; 

d) przy formach dachów wielospadowych, ustala się układ kalenicowy zabudowy 

w stosunku do drogi obsługującej daną działkę (publicznej lub wewnętrznej); 

e) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m do kalenicy przy dachach wielospadowych lub do 
najwyższej krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich;

3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 20% w stosunku do 
istniejącej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej; 

4) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy zachowaniu 
parametrów w pkt 2 lit. c, d, e. 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

6) obsługa komunikacyjna: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 

12KDD, 21KDD i 5bKDZ; 

7) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych; 

8) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się ; 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 750 m²; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20,0 m.

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi podstawowe; 

2) przeznaczenie uzupełniające: mieszkalnictwo jednorodzinne - zlokalizowane w budynku o przeznaczeniu 
podstawowym; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 60% powierzchni działki budowlanej, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 25% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45o lub płaskie; 

d) wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych lub do najwyższej 
krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach płaskich;

4) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 13KDD; 

6) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 600 m²; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20,0 m.

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem URS1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu, rekreacji i wypoczynku; 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 2225



2) zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni terenu; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 10% powierzchni terenu; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 35°lub płaskie, krzywoliniowe; 

d) wysokość zabudowy od 11,0 do 14,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz od 11,0 do 14,0 
m do najwyższej krawędzi gzymsu przy dachach płaskich

4) nakaz lokalizacji ścian szczytowych budynków bezpośrednio przy granicach sąsiednich działek 
budowlanych na głębokość minimum 12,0 m od obowiązującej linii zabudowy wgłąb działki; 

5) nakaz zachowania istniejących na działce nr 915/109 trzech drzew (dwa klony srebrzyste i jedna wierzba 
biała) zlokalizowanych pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy i linią rozgraniczającą z terenem UST2, 
m.in. poprzez uwzględnienie ich w projekcie budowlanym inwestycji; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) obsługa komunikacyjna: z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11 KDD i 16 KDD; 

8) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 850 m²; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20,0 m.

§ 38. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem URS2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu, rekreacji i wypoczynku; 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi komercyjne i usługi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 30% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 35o lub płaskie;

4) wysokość zabudowy do 15,0 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz do 15,0 m do najwyższej 
krawędzi gzymsu przy dachach płaskich, w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne 
linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6) obsługę komunikacyjną z drogi 6KDD oraz z jezdni zbierająco - rozprowadzającej drogi 2KDG ; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500 m²; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 30,0 m.

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem URT1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi podstawowe; 

b) mieszkalnictwo wielorodzinne – w strefie zabudowy frontowej wyłącznie na kondygnacji powyżej 
parteru;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
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a) wskaźnik powierzchni zabudowy dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 11KDD i 18KDD do 80% powierzchni terenu; 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy dla pozostałych działek do 70% powierzchni terenu; 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 11KDD i 18KDD minimum 5% powierzchni terenu; 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla pozostałych działek minimum 10% powierzchni terenu; 

e) formy dachów: płaskie; 

f) układ dachów dla strefy zabudowy frontowej – kalenicowy względem osi jezdni, przy której 
zlokalizowana jest zabudowa; 

g) do zabudowy narożnej zapisu pkt 3, litera f) nie stosuje się; 

h) wysokość zabudowy: w strefie zabudowy frontowej od 11,0 do 14,0 m do najwyższej krawędzi gzymsu 
lub attyki elewacji frontowej budynków; na pozostałym terenie 14,0 m;

4) nakaz lokalizowania w pierwszej kolejności budynków w strefie zabudowy frontowej; 

5) w strefie zabudowy frontowej nakaz lokalizacji ścian szczytowych budynków bezpośrednio przy granicach 
działek sąsiednich na głębokość minimum 12,0 m od obowiązującej linii zabudowy wgłąb działki; 

6) w strefie zabudowy frontowej nakaz realizacji minimum jednego przejazdu lub przejścia bramowego na 
jeden budynek, 

7) poza strefą zabudowy frontowej dopuszcza się lokalizację budynków przy granicach działek sąsiednich 
jedynie w miejscach wyznaczonych na rysunku planu; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

9) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 11KDD, 16 KDD, 18 KDD, 5aKDZ; 

b) dla działki ewidencyjnej o nr 915/92 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ za 
poprzez działkę 945/68; 

c) dla działki ewidencyjnej o nr 915/91 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ za 
poprzez działkę 945/56; 

d) dla działki ewidencyjnej o nr 915/76 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ za 
poprzez działkę 945/68; 

e) dla działki ewidencyjnej o nr 915/61 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działkę nr 945/47; 

f) dla działki ewidencyjnej o nr 915/63 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem 5bKDZ 
poprzez działkę nr 945/37;

10) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 600 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 12,0 m.

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem URT2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi podstawowe; 

b) mieszkalnictwo wielorodzinne – w strefie zabudowy frontowej wyłącznie na kondygnacjach powyżej 
parteru;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
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a) wskaźnik powierzchni zabudowy dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 17KDD i 18KDD do 80% powierzchni terenu; 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy dla pozostałych działek do 70% powierzchni terenu; 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 17KDD i 18KDD minimum 5% powierzchni terenu; 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla pozostałych działek minimum 10% powierzchni terenu; 

e) formy dachów: płaskie; 

f) układ dachów dla strefy zabudowy frontowej – kalenicowy względem osi jezdni, przy której 
zlokalizowana jest zabudowa; 

g) do zabudowy narożnej zapisu pkt 3, litera f) nie stosuje się; 

h) wysokość zabudowy: w strefie zabudowy frontowej od 11,0 do 14,0 m do najwyższej krawędzi gzymsu 
lub attyki elewacji frontowej budynków; na pozostałym terenie 14,0 m;

4) nakaz lokalizowania w pierwszej kolejności budynków w strefie zabudowy frontowej; 

5) w strefie zabudowy frontowej nakaz lokalizacji ścian szczytowych budynków bezpośrednio przy granicach 
działek sąsiednich na głębokość minimum 12,0 m od obowiązującej linii zabudowy w głąb działki; 

6) w strefie zabudowy frontowej nakaz realizacji minimum jednego przejazdu lub przejścia bramowego na 
jeden budynek, 

7) poza strefą zabudowy frontowej dopuszcza się lokalizację budynków przy granicach działek sąsiednich 
jedynie w miejscach wyznaczonych na rysunku planu; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

9) obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16KDD, 17KDD, 18KDD, 
5aKDZ; 

10) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 600 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 12,0 m.

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem URT3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi rekreacji, rozrywki, turystyki i wypoczynku; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi podstawowe; 

b) mieszkalnictwo wielorodzinne – w strefie zabudowy frontowej wyłącznie na kondygnacjach powyżej 
parteru;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 17KDD do 80% powierzchni terenu; 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy dla pozostałych działek do 70% powierzchni terenu inwestycji netto; 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 17KDD minimum 5% powierzchni terenu; 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla pozostałych działek minimum 10% powierzchni terenu; 

e) formy dachów: płaskie; 

f) układ dachów dla strefy zabudowy frontowej – kalenicowy względem osi jezdni, przy której 
zlokalizowana jest zabudowa; 

g) do zabudowy narożnej zapisu pkt 3, litera f) nie stosuje się; 
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h) wysokość zabudowy: w strefie zabudowy frontowej od 11,0 do 14,0 m do najwyższej krawędzi gzymsu 
lub attyki elewacji frontowej budynków; na pozostałym terenie 14,0 m;

4) nakaz lokalizowania w pierwszej kolejności budynków w strefie zabudowy frontowej; 

5) w strefie zabudowy frontowej nakaz lokalizacji ścian szczytowych budynków bezpośrednio przy granicach 
działek sąsiednich na głębokość minimum 12,0 m od obowiązującej linii zabudowy wgłąb działki; 

6) w strefie zabudowy frontowej nakaz realizacji minimum jednego przejazdu lub przejścia bramowego na 
jeden budynek, 

7) poza strefą zabudowy frontowej dopuszcza się lokalizację budynków przy granicach działek sąsiednich 
jedynie w miejscach wyznaczonych na rysunku planu; 

8) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

9) obsługa komunikacyjna: 

a) z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16KDD, 17KDD, 5aKDZ; 

b) obsługa komunikacyjna działki nr 907/4 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 16KDD 
poprzez działkę nr 907/3, 

c) obsługa komunikacyjna działki nr 1273/47 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 16KDD 
poprzez działki nr 1273/45 i nr 1273/46.

10) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 600 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 12,0 m.

§ 42. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Up1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: przystań żeglarska; 

2) przeznaczenie uzupełniające: wypożyczalnia sprzętu, szkółka żeglarska, administracja, gastronomia; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 60 % powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 30% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: dowolne; 

d) wysokości zabudowy do 15,0 m,

4) zakazuje się materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych; 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6) obsługę komunikacyjną z drogi 6KDD; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1000 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 20,0 m.

§ 43. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem UT1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: plaża miejska; 

2) dopuszczenie organizacji imprez masowych; 

3) możliwość lokalizacji urządzeń terenowych; 

4) możliwość lokalizacji urządzeń hydrotechnicznych, umacniającychi regulujących brzeg plaży.

§ 44. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami UST1, UST2 ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

2) dopuszczenie organizacji imprez masowych; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 30% powierzchni terenu; 

4) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych związanych z organizowaniem imprez 
masowych typu: wesołe miasteczko, cyrk, estrady koncertowe oraz innych obiektów związanych 
z imprezami masowymi, sportowymi, itp.; 

5) obsługę komunikacyjną terenu od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 16 KDD; 

6) obowiązek urządzania ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, stanowiących powiązanie komunikacyjne 
z terenami przyległymi; 

7) lokalizacja terenowych urządzeń sportu i rekreacji oraz tymczasowych obiektów budowlanych, o których 
mowa w pkt 4 nie może powodować likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych; 

8) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

§ 45. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Zc1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz ; 

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, punkty sprzedaży związanej z funkcją cmentarza; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 35 m²; 

b) maksymalna wysokość zabudowy 3,5 m do najwyższego punktu dachu;

4) obsługę komunikacyjną terenu z jezdni zbierająco-rozprowadzającej drogi 2KDG.

§ 46. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Zd1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe; 

2) sposób zagospodarowania w oparciu o przepisy odrębne; 

3) obsługę komunikacyjną z jezdni zbierająco-rozprowadzającej drogi 2KDG.

§ 47. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1, ZP2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: urządzona zieleń parkowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia 
terenowe; 

3) dopuszczenie organizacji imprez masowych; 

4) urządzenie parku według jednego projektu zagospodarowania terenu; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 

6) lokalizacja obiektów małej architektury, terenowych urządzeń sportu i rekreacji oraz urządzeń terenowych 
nie może powodować likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych; 

7) obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 21KDD dla terenu ZP1 oraz 
4KDZ dla terenu ZP2; 

8) obowiązek urządzania ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, stanowiących powiązanie komunikacyjne 
z terenami przyległymi.

§ 48. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: urządzona zieleń parkowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia 
terenowe ; 
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3) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

o 20% w stosunku do istniejącej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej; 

4) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

do następujących parametrów : 

a) maksymalna wysokość zabudowy 8 m do gzymsu, 

b) formy dachów: wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowych do 45o lub płaskie;

5) lokalizacja obiektów małej architektury, terenowych urządzeń sportu i rekreacji oraz urządzeń terenowych 
nie może powodować likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych; 

6) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 22KDD.

§ 49. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP4, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: urządzona zieleń parkowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia 
terenowe. 

3) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD.

§ 50. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Zn1, Zn2, Zn3, Zn4, Zn5, Zn6, Zn7 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, urządzenia terenowe; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem; 

5) obsługę komunikacyjną terenu od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 21KDD,16KDD, 4KDZ 
dla terenu Zn1, 4KDZ dla terenu Zn2, 4KDZ dla terenu Zn3, 4KDZ dla terenu Zn4, 4KDZ, 10KDD, 
15KDPJ dla terenu Zn5, 10KDD, 14KDD, 7KDPR, 15KDPJ dla terenu Zn6; 

6) obowiązek urządzania ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, stanowiących powiązanie komunikacyjne 
z terenami przyległymi.

§ 51. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS1, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe - rzeka Silnica; 

2) zakaz wpuszczania do cieków i urządzeń melioracyjnych ścieków wymagających podczyszczania; 

3) dopuszcza się konieczne regulacje przepływu wody i związanych z tym urządzeń hydrotechnicznych; 

4) możliwość lokalizacji obiektów mających na celu poprawienie jakości wody w zbiorniku; 

5) wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych na ciekach naturalnych oraz wykorzystanie ich 
wód dla różnych potrzeb – wymagają specjalistycznych opracowań; 

6) zakaz naruszania naturalnego kształtu i charakteru koryta rzeki Silnicy.

§ 52. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS2, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe, rekreacyjny zbiornik wodny, rzeka Silnica; 

2) możliwość realizacji przystani i pomostów; 

3) zakaz wpuszczania do cieków i urządzeń melioracyjnych ścieków wymagających podczyszczania; 

4) dopuszcza się konieczne regulacje przepływu wody i związanych z tym urządzeń hydrotechnicznych; 

5) możliwość lokalizacji obiektów mających na celu poprawienie jakości wody w zbiorniku; 

6) wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych na ciekach naturalnych oraz wykorzystanie ich 
wód dla różnych potrzeb – wymagają specjalistycznych opracowań; 

7) zakaz naruszania naturalnego kształtu i charakteru koryta rzeki Silnicy.
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§ 53. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem Uk1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne; 

2) przeznaczenie uzupełniające: stacja paliw; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 15% powierzchni działki budowlanej; 

c) formy dachów: wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 35º lub płaskie; 

d) wysokość zabudowy do 15 m do kalenicy przy dachach wielospadowych oraz do 15,0 m do najwyższej 
krawędzi gzymsu przy dachach płaskich;

4) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń nietrwale związanych z gruntem; 

5) w zakresie określenia linii zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 19KDD; 

7) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 750 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 25,0 m.

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: parking; 

2) istniejący parking zapewniający miejsca postojowe dla zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej poza 
granicą obszaru objętego ustaleniami planu; 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimum 5 % powierzchni działki budowlanej ; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 

5) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 27KDL, 

6) w zakresie ustaleń dotyczących zasad i warunków podziału nieruchomości, ustala się zakaz podziału na 
nowe działki budowlane.

§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDS (S 2x2 ) - ulica Jesionowa w ciągu 
istniejącej drogi krajowej Nr 74, ustala się: 

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy ekspresowej (S), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - minimum 50 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 2 jezdnie główne po minimum 7,0 m szerokości (minimum 2 pasy ruchu w każdym kierunku), 

c) 2 jezdnie zbierająco-rozprowadzajace, 

d) ścieżka rowerowa dwukierunkowa usytuowana przy północnej jezdni zbierająco-rozprowadzającej, 

e) chodniki obustronne, 

f) skrzyżowania: z ul. Zagnańską (węzeł drogowy) i z ul. Klonową (przejazd), 

g) obowiązek wprowadzenia ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń przeciwhałasowych 
chroniących przyległe tereny zabudowy.

§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDG (G 2x2), istniejąca ulica Zagnańska, 
kategorii powiatowej, ustala się: 

1) przeznaczenie : droga publiczna klasy głównej, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu – minimum 35,0 m, 

b) 2 jezdnie po minimum 7,0 m szerokości (minimum 2 pasy ruchu w każdym kierunku), 

c) ścieżki rowerowe, 

d) prowadzenie w liniach rozgraniczających drogi (na fragmentach) dróg zbierająco-rozprowadzających 
z zatokami parkingowymi, 

e) chodniki obustronne.

§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDZ (Z 2x2), istniejąca ulica Witosa, kategorii 
powiatowej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej (Z), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu – minimum 30,0 m, 

b) 2 jezdnie po minimum 2 pasy ruchu każda, 

c) ścieżka rowerowa dwukierunkowa, 

d) chodniki obustronne, 

e) skrzyżowania z ul. Zagnańską i 4KDZ, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów 24KDG i 25 
KDZ.

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDZ (Z 2x2), planowana ulica klasy zbiorczej, 
kategorii powiatowej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej (Z), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 35,0 m, 

b) jezdnia – 2 jezdnie po minimum 2 pasy ruchu każda, 

c) chodniki obustronne, 

d) ścieżka rowerowa dwukierunkowa usytuowana po zachodniej stronie pasa drogowego, 

e) zieleń izolacyjna wzdłuż pasa drogowego chroniąca tereny zabudowy mieszkaniowej przed hałasem 
i zapyleniem,

3) w celu ochrony środowiska przyrodniczego i wodnego, sposób realizacji przebiegu drogi 4KDZ nad doliną 
rzeki Silnicy wymagać będzie przeprowadzenia specjalistycznych badań przyrodniczych i hydrologiczno - 
geologicznych, 

4) dla odcinka drogi 4KDZ nad doliną rzeki Silnicy obowiązuje nakaz: 

a) zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających właściwe funkcjonowanie korytarza 
ekologicznego, 

b) ochrony naturalnego kształtu i charakteru rzeki Silnicy.

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5aKDZ (2x2), istniejąca ulica Klonowa (na 
odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej), kategorii powiatowej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej (Z), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 35¸4 m, 

b) 2 jezdnie po minimum 2 pasy ruchu każda, 

c) chodniki obustronne, 

d) ścieżka rowerowa usytuowana po wschodniej stronie pasa drogowego.
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§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5bKDZ (1x2) istniejąca ulica Klonowa (na 
odcinku od ul. Turystycznej do ul. Jesionowej), kategorii powiatowej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej (Z), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 25¸3 m, 

b) jezdnia o szerokości minimum 7 m, 

c) chodniki obustronne, 

d) ścieżka rowerowa usytuowana po wschodniej stronie pasa drogowego.

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDD (1x2), planowana droga publiczna klasy 
dojazdowej, kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodnik jednostronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 14,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDPR, planowany ciąg pieszo-rowerowy, 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo-rowerowy, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) ciąg pieszy o szerokości minimum 2,0 m, 

b) ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości minimum 2,0 m, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m.

§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDPR, planowany ciąg pieszo-rowerowy, 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo-rowerowy, 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 4,5 
m.

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodnik dwustronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m.

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KDD (1x2), istniejąca ulica Piaski nad Rzeką, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodnik jednostronny, 
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c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 66. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodniki dwustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 13,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12KDD (1x2), istniejąca ulica Wiśniowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodniki dwustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 14,0 m.

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodnik jednostronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14KDD (1x2), istniejąca ulica Piaski Małe, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodnik jednostronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KDPJ, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo-jezdny, 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0 m do 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 71. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 
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2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodnik po zachodniej stronie jezdni szerokości 4,0 m 

c) chodnik po wschodniej stronie jezdni szerokości 2,5 m 

d) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 23,0 m, 

e) pas zieleni po wschodniej stronie jezdni, pas zieleni wraz z miejscami parkingowymi po zachodniej 
stronie jezdni. 

f) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodnik obustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m.

§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodniki obustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m.

§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodniki obustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m.

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20KDD (1x2), istniejąca ulica Jeleniowska 
(fragment), kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodniki obustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 
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2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 6,0 m, 

b) chodnik jedno- lub obustronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m, 

d) ulica zakończona placami do zawracania samochodów.

§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodniki dwustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m, 

d) ulica zakończona placem do zawracania samochodów.

§ 78. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23KDD (1x2), planowana ulica dojazdowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej (D), 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości minimum 5,0 m, 

b) chodniki dwustronne, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m.

§ 79. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24KDG (skrzyżowanie ulicy Zagnańskiej 
z ulica Witosa), ustala się: 

1) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) skrzyżowanie z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną –średnica wyspy 30,0 m, 

b) na skrzyżowaniu 3 pasy ruchu, 

c) ścieżka rowerowa wokół wyspy centralnej (na kierunku wschód-zachód – ścieżka rowerowa przebiega 
po północnej stronie wyspy centralnej, na kierunku północ –południe ścieżka rowerowa przebiega po 
wschodniej stronie wyspy centralnej), 

d) chodniki wokół wyspy centralnej zapewniające wszystkie relacje dla pieszych na skrzyżowaniu,

2) dopuszcza się realizację innych niż w pkt. 1) skrzyżowań skanalizowanych.

§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25KDZ (skrzyżowanie ulicy Witosa 
z projektowaną ulicą 4KDZ), ustala się: 

1) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) skrzyżowanie rondo turbinowe o średnicy wyspy wewnętrznej 22,0 m i zewnętrznej 38,0 m, 

b) ścieżka rowerowa wokół ronda (na kierunku wschód-zachód – ścieżka rowerowa przebiega po północnej 
stronie ronda, na kierunku północ – południe ścieżka rowerowa przebiega po zachodniej stronie ronda), 

c) chodniki wokół wyspy centralnej zapewniające wszystkie relacje dla pieszych na skrzyżowaniu, 

d) dopuszcza się realizację innych niż w pkt. 1) skrzyżowań skanalizowanych.

§ 81. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26KDZ (skrzyżowanie ulic: Klonowej, Orkana 
i projektowanych 4KDZ,19KDD), ustala się: 

1) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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a) skrzyżowanie rondo turbinowe o średnicy wyspy wewnętrznej 22,0 m 

i zewnętrznej 38,0 m, 

b) ścieżka rowerowa wokół ronda (na kierunku wschód-zachód – ścieżka rowerowa przebiega po północnej 
stronie ronda, na kierunku północ – południe ścieżka rowerowa przebiega po zachodniej stronie ronda), 

c) chodniki wokół wyspy centralnej zapewniające wszystkie relacje dla pieszych 

na skrzyżowaniu, 

d) dopuszcza się realizację innych niż w pkt. 1) skrzyżowań skanalizowanych.

§ 82. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27KDL (1x2),istniejąca ulica Klonowa, 
kategorii gminnej, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej (L), 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) jezdnia o szerokości 7,0 m, 

b) chodnik dwustronny, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15,0 m.

§ 83. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami: EEp1, EEp2, EEp3, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren planowanej stacji transformatorowej 15,0/4kV; 

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń niska towarzysząca; 

3) obsługa w zakresie komunikacji: EEp1 z 10KDD, EEp2 z 16KDD,EEp3 z 4KDZ; 

4) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się: 

a) pętlowy dwustronny układ zasilania każdej stacji 15/0,4kV; 

b) wyposażenie stacji transformatorowej w automatykę zabezpieczeniową dla ograniczenia 
rozprzestrzeniania się awarii.

§ 84. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami EE4 i EE5, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren istniejącej stacji transformatorowej 15,0/4kV; 

2) obsługa w zakresie komunikacji EE4 z 11KDD, EE5 z 5aKDZ; 

3) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala się: 

a) pętlowy dwustronny układ zasilania każdej stacji 15/0,4kV; 

b) wyposażenie stacji transformatorowej w automatykę zabezpieczeniową dla ograniczenia 
rozprzestrzeniania się awarii.

§ 85. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDp1, KDp2, KDp3, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren planowanej podczyszczalni wód deszczowych; 

2) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy ustala się udział powierzchni biologicznie 
czynnej w wielkości minimum 15% powierzchni terenu.

§ 86. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KSp1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren planowanej pompowni ścieków komunalnych.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 87. W zakresie obrony cywilnej wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Zn, na 
ewakuację mieszkańców z zagrożonych budynków w przypadkach zagrożeń szczególnych z dopuszczeniem 
lokalizacji syren alarmowych w ramach realizacji zadań w zakresie wykrywania i alarmowania. 
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§ 88. Zgodnie z art. §36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicy 
obszaru objętego ustaleniami planu. 

§ 89. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 90. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Tomasz Bogucki
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1 

 

                                                                     Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLIII/778/2013 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 11 kwietnia 2013 r. 
 

 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Kielce 

 
na temat sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski” w 
Kielcach w trakcie i po  wyłoŜeniach do publicznego wglądu. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm.
1
), oraz 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.
2
) 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: 

 

 

I. UWAGI Z PIERWSZEGO WYŁOśENIA – PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM 
NADZORCZYM WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNAK: NK. I – 0911/141/08 Z 
DNIA 07.11.2008 R. 

 

1) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 945/9, 915/6. 

 
Treść uwagi: Wnoszący uwagę, nie zgadzają się z ustaleniami planu w zakresie wymienionych powyŜej 

działek, zarzucają, iŜ plan kłóci się z ustawą o planowaniu przestrzennym, która zakłada harmonijny rozkład 

zabudowy.  

 
Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 915/6 w przewaŜającej części przeznaczona została w planie pod tereny usług 

turystyki i handlu, oznaczonych symbolem UT/U2. W części zachodniej powyŜsza działka włączona została 

w linie rozgraniczające projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 18 KDD. 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.124 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445 oraz z 2013 

r. poz. 21. 
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Wyznaczony w projekcie planu teren UT/U2 posiada przeznaczenie zgodne ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania miasta Kielce. 

Działka o nr ewidencyjnym 915/6 stanowi część większego kompleksu wydzielonego projektowanymi 

drogami dojazdowymi oraz istniejącą ul. Klonową, wskazanego w planie pod tereny usług turystyki i handlu. 

Plan wskazuje między innymi działkę 915/6 pod usługi turystyki i handlu celem uporządkowania przestrzeni 

miejskiej w rejonie Zalew Kielce, przy ul. Klonowej, poprzez określenie zasad i standardów w zakresie 

zagospodarowania terenu i kształtowania lokalizowanej w niej zabudowy. Wprowadzona planem funkcja 

stanowi strukturę przejściowa pomiędzy zlokalizowaną po przeciwnej stronie ul. Klonowej zabudową 

mieszkaniową wielorodzinną a terenami rekreacyjnymi wskazanymi równieŜ pod imprezy masowe. 

Ustalenia planu nie nakładają obowiązku zabudowy, a jedynie określają standardy urbanistyczne dla nowej 

zabudowy, w przypadku jej lokalizacji na danym terenie. 

Część zachodnia działki przeznaczona została pod drogę dojazdową w celu zapewnienia właściwej obsługi 

komunikacyjnej zarówno wyznaczonych w planie terenów usług turystyki i handlu oraz terenów usług sportu 

zlokalizowanych po drugiej stronie projektowanej drogi 18 KDD. 

Działka o nr ewidencyjnym 945/9 włączona została w planie w linie rozgraniczające drogi klasy zbiorczej, 

przewidzianej w Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta Kielce dla ul. 

Klonowej (droga powiatowa). 

Szerokość ul. Klonowej w liniach rozgraniczających w celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej 

ustalona została w przedziale 35-40 m, dla dwóch jezdni, po dwa pasy kaŜda. 

Uwaga dotycząca rozbieŜności z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

powodu braku harmonijnego rozkładu zabudowy, uznana została za niezasadną. 

Art. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku mówi między 

innymi o ładzie przestrzennym oraz o zrównowaŜonym rozwoju. Rozwiązanie przyjęte w planie odnosi się 

do załoŜenia miejskiego, związanego ze zbiornikiem rekreacyjnym, stanowiącym przestrzeń publiczną o 

znaczeniu ogólnomiejskim. Zastosowane w ustaleniach planu proporcje terenów o funkcji mieszkaniowej, 

rekreacyjnej, turystycznej i usługowej są właściwe dla zachowania powyŜszego charakteru terenu, z 

uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych oraz 

kompozycyjno-estetycznych zgodnie z definicją ładu przestrzennego. 

2) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1245/2.  

Treść uwagi: Składający uwagę, wnoszą o zmianę zakwalifikowania działki o nr ewidencyjnym 1245/2, ze 

strefy krajobrazowej „A” do strefy krajobrazowej „C”.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 1245/2 przeznaczona została w planie, pod tereny zieleni naturalnej, oznaczone 

symbolem Zn4 oraz objęta jest strefą działań ochronnych „A”. PowyŜsza strefa jest zgodna ze strefą 

krajobrazową „A”, określoną w uchwale Nr LXVII/1262/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 

2006 roku w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Zgodnie z powyŜszą uchwałą strefa krajobrazowa „A” to tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 
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naraŜone na zalewanie wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, na których zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Zatem zgodnie z powyŜszą 

uchwałą działka o nr ewidencyjnym 1245/2 zlokalizowana jest w strefie krajobrazowej „A”. Wspomniana 

przez wnoszącego uwagę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana została w 

oparciu o ustalenia nieobowiązującego juŜ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kielce i zgodnie z treścią decyzji, straciła waŜność z dniem 1 stycznia 2002 roku.  

 

3) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1223/1.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę przebiegu ul. Witosa, omijającym działkę nr ewidencyjnym 

1223/1. 

 
Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 1223/1 zlokalizowana jest w planie w liniach rozgraniczających projektowanej 

drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 4KDZ i 29KDZ. 

 

Przebieg powyŜszej drogi, łączącej ul. Witosa i ul. Orkana został przeniesiony ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i 

przestrzennym zagospodarowaniu z dnia 27 marca 2003 roku, miejscowe plany muszą być zgodne ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ponadto przebieg ten jest właściwy równieŜ pod względem technicznym z uwagi na odległości od 

skrzyŜowań określonych dla dróg klasy zbiorczej „Z”, oraz zasadną lokalizację powyŜszego skrzyŜowania w 

miejscu istniejącego juŜ skrzyŜowania ul. Witosa z ul. Magazynową. 

 

4) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 915/80.  

Treść uwagi: Wnoszący uwagę kwestionuje ustalone w planie rozwiązania przyjęte dla działki o nr 

ewidencyjnym 915/80 jako niezgodne z zasadami zrównowaŜonego rozwoju i wnosi o poszerzenie pasa 

zabudowy od ul. Klonowej do linii wyznaczonej naturalną rzeźbą terenu.  

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 915/80 przeznaczona została w palnie pod tereny usług turystycznych i handlu 

(UT/U1) w części zachodniej, pod usługi sportu (US2) i zieleń naturalna (Zn1) w pozostałej części oraz w 

pasie szerokości 21 m pod drogę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 18KDD. 

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg 
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ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. 
„Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się 

„konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów 

pod realizację obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad 

Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”.  

Dopuszczenie pasma indywidualnej zabudowy sięgającego od ulicy Klonowej aŜ po istniejącą skarpę byłoby 

zdecydowanie sprzeczne z ustaleniami „Studium”.  

ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. 

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu a tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wywaŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych, stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca. 

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia. 

5) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 912.  

Treść uwagi: Uwaga dotyczy zwiększenia terenów budowlanych na działce o nr ewidencyjnych 912 

połoŜonej przy ul. Klonowej. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 912 przeznaczona jest w palnie pod tereny usług turystyki  

i handlu (UT/U3) w części wschodniej oraz pod tereny usług sportu (US3) i tereny zielni naturalnej (Zn1) w 

pozostałej części, oraz w pasie 21m pod drogę dojazdową (18 KDD).  

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg 

ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. 
„Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się 

„konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów 

pod realizację obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad 

Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”.  

Dopuszczenie pasma indywidualnej zabudowy sięgającego od ulicy Klonowej aŜ po istniejącą skarpę byłoby 

zdecydowanie sprzeczne z ustaleniami „Studium”.  
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ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. 

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały w przystąpieniu do 

sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych, stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca.  

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia. 

6) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 917.  

Treść uwagi: Klub Sportowy „Tęcza – Społem” w Kielcach wnosi o przeznaczenie działki 917 pod budowę 

kortów tenisowych z infrastrukturą.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 917 przeznaczona została w planie pod tereny zabudowy usług hotelarskich. 

PowyŜsza lokalizacja stanowi dominantę wysokościową akcentującą i podkreślającą charakter miejsca, a w 

przyszłości równieŜ prestiŜ. Stanowi dopełnienie przeznaczenia sąsiednich terenów. Forma zabudowy ma 

podkreślić przestrzeń skrzyŜowania się drogi ekspresowej w ul. Jesionowej z drogą główną w ul. 

Zagnańskiej (przestrzeń publiczna). W terenie usług hotelowych w ramach funkcji uzupełniającej mogą 

zostać zlokalizowane między innymi korty tenisowe. 

 

7) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 917/6.  

Treść uwagi: Wnoszący uwagę składa zastrzeŜenia do planu w zakresie działki o nr ewidencyjnym 917/6. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 917/6 przeznaczona została w planie pod tereny zabudowy usług hotelarskich. 

PowyŜsza lokalizacja stanowi dominantę wysokościową akcentującą i podkreślającą charakter miejsca, a w 

przyszłości równieŜ prestiŜ. Stanowi dopełnienie przeznaczenia sąsiednich terenów. Forma zabudowy ma 

podkreślić przestrzeń skrzyŜowania się drogi ekspresowej w ul. Jesionowej z drogą główną w ul. 

Zagnańskiej (przestrzeń publiczna).  

 

8) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 893.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o zmianę przebiegu strefy krajobrazowej „A” oraz terenu zielni 

parkowej Zd4 w zasięgu działki o nr ewidencyjnym 893. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 893 przeznaczona została w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

(MN1) oraz zieleń naturalną (Zn4). Częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej objęte są 
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strefą krajobrazową „A” wynikającą z Uchwały Nr LXVI/1262/2006 w sprawie ustanowienia Kieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zgodnie z powyŜszą uchwałą strefa krajobrazowa „A” to tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 

naraŜone na zalewanie wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, na których zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  

Zgodnie z ustaleniami planu uwzględniającymi zakazy określone w powyŜszej uchwale w pasie o szerokości 

100m od rzeki Silnicy obowiązuje zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych oraz zakaz 

rozbudowy, nadbudowy i odbudowy juŜ istniejących, za wyjątkiem wyŜej wspomnianych urządzeń i 

obiektów.  

Zakaz nie dotyczy terenu zlokalizowanego poza strefą krajobrazową „A”. 

Przesuniecie granicy terenu Zn 4 nie jest uzasadnione z uwagi na fakt, Ŝe teren ten równieŜ jest 

zlokalizowany w strefie krajobrazowej „A”. 

9) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 915/95, 915/72, 945/43, 

915/97.  

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadzają się z ustaleniami planu w zakresie działek o nr ewidencyjnym 

915/95, 915/72, 945/43, 915/97. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 915/95 przeznaczona została w planie pod usługi sportu (US2) oraz w części 

wschodniej pod drogę dojazdową (18 KDD). 

 

Działka o nr ewidencyjnym 915/72 przeznaczona została w planie pod usługi turystyki i handlu. 

Działka o nr ewidencyjnym 945/43 przeznaczona została pod usługi turystyki i handlu oraz w znacznej 

części pod drogę zbiorcza w ramach poszerzenia ul. Klonowej.  

 

Działka o nr ewidencyjnym 915/97 przeznaczona została w planie pod zieleń naturalną (Zn1). 

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg 

ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. 
„Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się 

„konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów 

pod realizację obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad 

Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”. 

Dopuszczenie pasma indywidualnej zabudowy sięgającego od ulicy Klonowej aŜ po istniejącą skarpę byłoby 

zdecydowanie sprzeczne z ustaleniami „Studium”. 
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ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.  

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały  

w przystąpieniu do sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone 

proporcje wskazanych w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych , 

stanowiących o atrakcyjności terenu objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego 

miejsca. 

 

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia. 

 

10) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 907/3 i 1273/46. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie działek o nr ewidencyjnym 

907/3 i 1273/46.  

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działki o nr ewidencyjnych 907/3 i 1273/46 przeznaczone zostały w planie pod zieleń naturalną (Zn1) oraz 

w części wschodniej pod tereny pod oczyszczalnie wód deszczowych. 

 

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne) oraz ustalenie zasad 

ochrony terenów zielonych, cennych przyrodniczo i parkowych. Jest to takŜe wymóg ustalony w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. „Obszary 
przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się „konieczność 

utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów pod realizację 

obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad Zalewem 

Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”.  

 

ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.  

 

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały  w przystąpieniu do 

sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych , stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca. 

 

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 
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społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia.  

 

Naturalnie ukształtowane tereny wąwóz narzuca jedyną racjonalna formę zagospodarowania terenu poprzez 

ochronę istniejącego waloru przed zabudową i włączeniem go do terenów publicznie dostępnych w ramach 

funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. 

 

11) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 915/5 i 945/8. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie zasięgu wyznaczonych 

terenów usług sportu oraz terenów zieleni parkowej i naturalnej. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg 

ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. 
„Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się 

„konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów 

pod realizację obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad 

Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”. 

 

ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.  

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały w przystąpieniu do 

sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych , stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca.  

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia.  

12) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1273/31. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie działki o nr ewidencyjnym 

1273/31, wnosząc o dopuszczenie na wyŜej wymienionej działce zabudowy mieszkaniowej.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Działka o nr ewidencyjnym 1273/31 przeznaczona została w planie pod zieleń naturalną i parkową (Zn1, 

Zn2) w części zachodniej, pod drogę zbiorczą (4 KDZ) oraz w części wschodniej pod usługi handlu. 
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Przebieg powyŜej wspomnianej drogi łączącej ul. Witosa i ul. Orkana został przeniesiony ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Zgodnie z obowiązującą ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku miejscowe plany muszą być 
zgodne ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto przebieg ten jest właściwy równieŜ pod względem technicznym z uwagi na odległości od 

skrzyŜowań określonych dla dróg klasy zbiorczej „Z”, oraz zasadna lokalizację powyŜszego skrzyŜowania w 

miejscu istniejącego juŜ skrzyŜowania ul.Witosa z ul. Magazynową. 

Teren zlokalizowany przy samym skrzyŜowaniu drogi projektowanej i łączącej ul. Witosa i ul. Orkana z ul. 

Klonową, są niekorzystne dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, ze względu na uciąŜliwości związane z 

terenami komunikacyjnymi (rondo z czterema wylotami). Dlatego teŜ plan wprowadza w tym terenie 

zabudowę usługową. 

13) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przesuniecie projektowanej drogi zlokalizowanej pomiędzy ul. 

Piaski Małe i Piaski nad Rzeką o 20-25m na odcinku od ul. Zagnańskiej. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Projektowana droga dojazdowa pomiędzy ul. Piaski Małe i Piaski Nad Rzeką, oznaczoną w planie symbolem 

9 KDD, uzupełnia podstawowy układ powiązań komunikacyjnych. Powstały kwartał zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej moŜe być uzupełniony drogami wewnętrznymi w zaleŜności od potrzeb. Przy 

ustalonym w planie układzie komunikacyjnym w zakresie przedmiotowej uwagi, wszystkie działki mają 
dostęp do dróg publicznych co zapewnia moŜliwość obsługi terenów mieszkaniowych. 

14) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadzają się z ustaleniami planu w zakresie szerokości w liniach 

rozgraniczających ul. Piaski Nad Rzeką. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Ulica Piaski Nad Rzeką jest drogą publiczną (gminną), klasy dojazdowej, dla której Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich uŜytkowanie z dnia 2 marca 1999 roku w §7 określa minimalna szerokość w liniach 

rozgraniczających 10m. Wprowadzona w liniach rozgraniczających szerokość ul. Piaski Nad Rzeką oraz 

ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy nie naruszają lokalizacji istniejących budynków. Zapewniają 
natomiast bezpieczny dla mieszkańców (w tym dzieci) ciąg komunikacyjny. 

15) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek 

budowlanych. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę kwestionuje ustalenia planu w zakresie określonych minimalnych 

powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych i wnosi o zmniejszenie tych parametrów z 450m² do 

350m² (dla zabudowy bliźniaczej) oraz z 600m² do 500m² dla zabudowy wolnostojącej. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
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Obszar objęty planem nie jest zlokalizowany w centrum miasta gdzie mniejsze powierzchnie działek 

budowlanych są wręcz wskazane. Zmniejszenie powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych 

znacznie zwiększy intensywność zabudowy na obszarze objętym planem oraz obniŜy standard Ŝycia, co w 

terenie o funkcji rekreacyjno wypoczynkowej nie jest zjawiskiem właściwym. 

16) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę kwestionuje ustalenia planu w zakresie szerokości w liniach 

rozgraniczających ulicy Piaski Nad Rzeką. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Ulica Piaski Nad Rzeką jest drogą publiczną (gminną), klasy dojazdowej, dla której Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich uŜytkowanie z dnia 2 marca 1999 roku w §7 określa minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających 10m. 

Wprowadzona w liniach rozgraniczających szerokość ul. Piaski Nad Rzeką oraz ustalone nieprzekraczalne 

linie zabudowy nie naruszają lokalizacji istniejących budynków. Zapewniają natomiast bezpieczny dla 

mieszkańców (w tym dzieci) ciąg komunikacyjny. 

17) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ul. Piaski Małe. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę w imieniu mieszkańców ul. Piaski Małe kwestionuje lokalizację 

projektowanej drogi publicznej – 24KDD.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Zaprojektowany odcinek drogi 24 KDD (droga publiczna), ma pełnić funkcję obsługi terenów istniejącego 

cmentarza. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze z dnia 25 sierpnia 1959 roku, plan ustala strefę 50m 

bez prawa lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

18) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę kwestionują poszerzenie w liniach rozgraniczających ul. Piaski Nad Rzeką.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Ulica Piaski Nad Rzeką jest drogą publiczną (gminną), klasy dojazdowej, dla której Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich uŜytkowanie z dnia 2 marca 1999 roku w §7 określa minimalna szerokość w liniach 

rozgraniczających 10m. Wprowadzona w liniach rozgraniczających szerokość ul. Piaski Nad Rzeką oraz 

ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy nie naruszają lokalizacji istniejących budynków. Zapewniają 
natomiast bezpieczny dla mieszkańców (w tym dzieci) ciąg komunikacyjny. 

19) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką (działka 1239/1). 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie poszerzenia w liniach 

rozgraniczających ul. Piaski Nad Rzeką do szerokości 18m. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
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Uzasadnienie: 
Ustalone planem poszerzenie w liniach rozgraniczających ul. Piaski Nad Rzeką wynosi 10m. 

Ulica Piaski Nad Rzeką jest drogą publiczną (gminną), klasy dojazdowej, dla której Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich uŜytkowanie z dnia 2 marca 1999 roku w §7 określa minimalna szerokość w liniach 

rozgraniczających 10m. Wprowadzona w liniach rozgraniczających szerokość ul. Piaski Nad Rzeką oraz 

ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy nie naruszają lokalizacji istniejących budynków. Zapewniają 
natomiast bezpieczny dla mieszkańców (w tym dzieci) ciąg komunikacyjny. 

 
20) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy projektowanej drogi łączącej ul. Witosa z ul. Orkana. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie przebiegu projektowanej drogi 

(4KDZ) łączącej ul. Witosa z ul. Orkana. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Przebieg drogi łączącej ul. Witosa i ul. Orkana został przeniesiony ze Studium uwarunkowań i kierunków 

przestrzennego zagospodarowania miasta Kielce. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i 

przestrzennym zagospodarowaniu z dnia 27 marca 2003 roku, miejscowe plany muszą być zgodne ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto przebieg ten jest właściwy równieŜ pod względem technicznym, z uwagi na odległości od 

skrzyŜowań określonych dla dróg klasy zbiorczej „Z”, oraz zasadną lokalizację powyŜszego skrzyŜowania w 

miejscu istniejącego juŜ skrzyŜowania ul. Witosa z ul. Magazynową. 

21) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy projektowanej drogi dojazdowej (20KDD). 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie przebiegu projektowanej drogi 

dojazdowej (20KDD) 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Plan ustala zagospodarowanie terenów usług turystycznych i handlu zlokalizowanych przy ul. Klonowej, w 

kwartałach wydzielonych drogami dojazdowymi, w formie zabudowy pierzejowej. 

Taki porządkujący teren, sposób zagospodarowania, wymaga przerwania pierzei przy jednoczesnym 

uwzględnieniu minimalnych odległości pomiędzy skrzyŜowaniami z ul. Klonową.  

Działki sąsiednie nie mogą zostać przeznaczone pod projektowaną drogę z uwagi na wydane decyzje 

formalno-prawne (pozwolenie na budowę). 

Działki o nr ewidencyjnym 915/8, 945/33 w ramach domknięcia układu pierzejowego włączone zostały w 

tereny usług turystyki i handlu. 

22) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o nr ewidencyjnym 915/86. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie działki o nr ewidencyjnym 

915/86, wnosząc o zwiększenie terenu budowlanego. 
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Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Działka o nr ewidencyjnym 915/86 przeznaczona została w planie pod usługi turystyki i handlu (w części 

wschodniej), pod drogę dojazdową (19KDD) w części północnej oraz pod drogę dojazdową 18 KDD i pod 

zieleń naturalną (Zn1) w części zachodniej. Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 

9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. 

Celem sporządzenia powyŜszego planu jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, 

wypoczynku, sportu i organizacji imprez masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej 

(inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. „Obszary przewidywane do realizacji zadań z 
zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się „konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach 

własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów pod realizację obiektów publicznych związanych ze 

sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia 

zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”. Dopuszczenie pasma indywidualnej zabudowy 

sięgającego od ulicy Klonowej aŜ po istniejącą skarpę byłoby zdecydowanie sprzeczne z ustaleniami 

„Studium”. 

 

ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. 

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały w przystąpieniu do 

sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych , stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca. 

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia. 

Rozwiązanie przyjęte w planie odnosi się do załoŜenia miejskiego, związanego ze zbiornikiem 

rekreacyjnym, stanowiącym przestrzeń publiczną o znaczeniu ogólnomiejskim. Zastosowane w ustaleniach 

planu proporcje terenów o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, turystycznej i usługowej są właściwe dla 

zachowania powyŜszego charakteru terenu, z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, społeczno-

gospodarczych, środowiskowych oraz kompozycyjno-estetycznych zgodnie z definicją ładu przestrzennego. 

23) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o nr ewidencyjnych 915/27, 945/50, 945/5, 945/6. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie działek o nr ewidencyjnych 

915/27, 945/50, 945/5, 945/6 wnosząc o powiększenie terenów budowlanych w kierunku zalewu. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Działka o nr ewidencyjnym 915/27 przeznaczona została w planie na zieleń naturalną (Zn1) w przewaŜającej 

części, pod usługi turystyki i handlu (UT/U1) oraz pod drogę dojazdową 18 KDD, od ulicy Klonowej. 
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Działka o nr ewidencyjnym 945/50 przeznaczona została pod usługi turystyki i handlu oraz pod poszerzenie 

ul. Klonowej. 

Działka o nr ewidencyjnym 945/5, 945/6 przeznaczone zostały w planie pod poszerzenie drogi - ul. 

Klonowej. 

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr LIX/1119/2006 z dnia 9 marca 2006 roku Rady Miejskiej w 

Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Kielce Północ – Obszar II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski. Celem sporządzenia powyŜszego planu 

jest m.in. ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje rekreacji, wypoczynku, sportu i organizacji imprez 

masowych rozumianych jako funkcje w przestrzeni publicznej (inwestycje komunalne). Jest to takŜe wymóg 

ustalony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kielce” – gdzie w Części IV-4.4. 
„Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje się 

„konieczność utrzymania rezerw terenu w ramach własności komunalnej lub tworzenia zasobów gruntów 

pod realizację obiektów publicznych związanych ze sferą usług podstawowych i ponadpodstawowych; nad 

Zalewem Kieleckim – w celu stworzenia zagospodarowanego terenu dla imprez masowych”. Dopuszczenie 

pasma indywidualnej zabudowy sięgającego od ulicy Klonowej aŜ po istniejącą skarpę byłoby zdecydowanie 

sprzeczne z ustaleniami „Studium”. ZrównowaŜony rozwój mówi o zachowaniu równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokojenia 

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i 

przyszłych pokoleń.  

Rozwiązania przyjęte w planie realizują cel zawarty w uzasadnieniu do uchwały w przystąpieniu do 

sporządzenia planu w tym samym realizuje zrównowaŜony rozwój poprzez wyraŜone proporcje wskazanych 

w planie terenów inwestycyjnych pod zabudowę do terenów otwartych , stanowiących o atrakcyjności terenu 

objętego planem, a w przyszłości mogących stanowić o toŜsamości tego miejsca.  

Zmniejszenie terenów publicznych, w tym przypadku terenów rekreacji, sportu i zieleni naturalnej, pozbawi 

społeczność przestrzeni ogólno miejskiej, niezbędnej do funkcjonowania tkanki miejskiej, o odpowiednim 

standardzie Ŝycia. 

Rozwiązanie przyjęte w planie odnosi się do załoŜenia miejskiego, związanego ze zbiornikiem 

rekreacyjnym, stanowiącym przestrzeń publiczną o znaczeniu ogólnomiejskim. Zastosowane w ustaleniach 

planu proporcje terenów o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, turystycznej i usługowej są właściwe dla 

zachowania powyŜszego charakteru terenu, z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, społeczno-

gospodarczych, środowiskowych oraz kompozycyjno-estetycznych zgodnie z definicją ładu przestrzennego.  

24) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o nr ewidencyjnym 884/1. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z ustaleniami planu w zakresie działki o nr ewidencyjnym 

884/1, wnosząc o zmianę przeznaczenia terenu z zieleni naturalnej Zn4 na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną MN3. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Działka o nr ewidencyjnym 884/1 przeznaczona została w planie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, utrzymując w części południowej istniejący wąwóz w ramach terenu zieleni naturalnej (Zn4). 
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Teren Zn4 objęty jest strefą krajobrazową „A”. Strefą krajobrazową „A”, określona została w uchwale Nr 

LXVII/1262/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia 

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zgodnie z powyŜszą uchwałą strefa krajobrazowa „A” to tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 

naraŜone na zalewanie wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, na których zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

25) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o nr ewidencyjnym 900. 

Treść uwagi: Wnoszący uwagę nie zgadza się z proponowanym przeznaczeniem działki Nr 900 przy ul. 

Piaski Nad Rzeką pod tereny ciągów pieszych i oczyszczalnie wód deszczowych; wnosi jednocześnie o 

przedłuŜenie projektowanej ulicy do działki Nr 900 i przeznaczenie tej działki pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Działka o nr ewidencyjnym 900 przeznaczona została w planie, pod tereny zieleni naturalnej, oznaczone 

symbolem Zn4 oraz objęta jest strefą działań ochronnych „A”. PowyŜsza strefa jest zgodna ze strefą 

krajobrazową „A”, określoną w uchwale Nr LXVII/1262/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 

2006 roku w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zgodnie z powyŜszą uchwałą strefa krajobrazowa „A” to tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 

naraŜone na zalewanie wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, na których zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  

Zatem zgodnie z powyŜszą uchwałą działka o nr ewidencyjnym 900 zlokalizowana jest w strefie 

krajobrazowej „A”. 

26) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o nr ewidencyjnym 902. 

Treść uwagi: Wnosząca uwagę nie zgadza się z proponowanym przeznaczeniem działki Nr 902 przy ul. 

Piaski Nad Rzeką pod tereny ciągów pieszych i oczyszczalnie wód deszczowych; wnosi jednocześnie o 

przedłuŜenie projektowanej ulicy do działki Nr 902 i przeznaczenie tej działki pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną.  

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 

Działka o nr ewidencyjnym 902 przeznaczona została w planie, pod tereny zieleni naturalnej, oznaczone 

symbolem Zn4 oraz objęta jest strefą działań ochronnych „A”. PowyŜsza strefa jest zgodna ze strefą 

krajobrazową „A”, określoną w uchwale Nr LXVII/1262/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 

2006 roku w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Zgodnie z powyŜszą uchwałą strefa krajobrazowa „A” to tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 

naraŜone na zalewanie wodami oraz pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, na których zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Zatem zgodnie z powyŜszą uchwałą działka o nr ewidencyjnym 902 zlokalizowana jest w strefie 

krajobrazowej „A”. 

 

 

 

 

 

II. UWAGI Z PIERWSZEGO WYŁOśENIA - PO ROZSTRZYGNIĘCIU NADZORCZYM 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNAK: NK. I – 0911/141/08 Z DNIA 07.11.2008 
R. 
 

1) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 1245/2, 1241/1, 884/2. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o: 

1) uwzględnienie decyzji nr 513/2011 o warunkach zabudowy dla działek o numerach ewid. 1245/2, 1245/1, 

oraz 884/2 w projekcie miejscowego planu,  

2) uwzględnienie w projekcie planu przywrócenia istniejącego dostępu dojazdu do działek 1245/2, 1245/1 z 

drogi publicznej ul. Piaski Małe i Piaski Nad Rzeką, 

3) wykupienie lub zamianę działki 1245/2 w przypadku nieuwzględnienia decyzji nr 513/2011 o warunkach 

zabudowy i uwag wymienionych powyŜej w pkt 1) i 2). 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części.  
Uzasadnienie: 
Powiększenie terenów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, moŜliwe 

jest wyłącznie do ustalonej w projekcie planu granicy obszarów szczególnego zagroŜenia powodzią, która 

przebiega wzdłuŜ dolnej krawędzi skarpy zlokalizowanej na działce nr ewid. 1245/2. Uwzględnienie w 

ustaleniach projektu planu decyzji Nr 513/2011 o warunkach zabudowy znak: AU.I.73312-12-38/2008 z 

dnia 30 września 2011 r. w całości nie jest moŜliwe z uwagi na fakt, Ŝe wyznaczony w niej obszar moŜliwy 

do zabudowy zawarty jest częściowo w obszarze szczególnego zagroŜenia powodzią. 

 

2) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 865/3. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o uwzględnienie zabudowy szeregowej dla nieruchomości nr 865/3. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu dopuszczono moŜliwość lokalizacji zabudowy szeregowej. 

 

3) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 887 i 888/2. 
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Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na drogę publiczno – parkingową na terenie działek 887 

i 888/2. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie (patrz pkt 3a) 

Uzasadnienie: 
Całkowita likwidacja drogi 21KDD uzaleŜniona jest od rozwiązania dojazdu do projektowanej 

podczyszczalni wód deszczowych (KDp3) i stacji transformatorowej (EEp2). 

 

3a)  Uwaga uwzględniona w projekcie planu wyłoŜonym po raz drugi do publicznego wglądu. 

 

4) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 902. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o uwzględnienie w projekcie planu dojazdu ulicą „Piaski Nad Rzeką” 

do działki nr 902 aby w przyszłości móc wybudować budynek mieszkalny. Nie wyraŜa zgody, by ulica 

„Piaski Nad Rzeką” na wysokości działki 902 miała charakter ścieŜki rowerowej lub ciągu pieszego. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części 
Uzasadnienie: 
Uwzględnienie w projekcie planu dojazdu do działki nr ewid. 902 jest moŜliwe – poprzez  wprowadzenie na 

odcinku obecnego pasa drogowego ulicy Piaski Nad Rzeką przeznaczenia publicznego ciągu pieszo 

jezdnego o szerokości min. 5,0 m. Przeznaczenie działki nr ewid. 902 pod zabudowę mieszkaniową nie jest 

moŜliwe z uwagi na połoŜenie działki w całości w obszarze szczególnego zagroŜenia powodzią oraz w 

strefie „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z ustalonym zakazem zabudowy. 

 

5) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnch 900 i 901.  

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o uwzględnienie w projekcie planu dojazdu ulicą „Piaski Nad Rzeką” 

do działki nr 900 (oraz przez działkę 900 do działki 901) aby w przyszłości móc wybudować budynek 

mieszkalny. Nie wyraŜa zgody, by ulica „Piaski Nad Rzeką” na wysokości działki 900 miała charakter 

ścieŜki rowerowej lub ciągu pieszego. 

 
Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części 
Uzasadnienie: 
Uwzględnienie w projekcie planu dojazdu do działki nr ewid. 900 jest moŜliwe – poprzez wprowadzenie na 

odcinku obecnego pasa drogowego ulicy Piaski Nad Rzeką przeznaczenia publicznego ciągu pieszo 

jezdnego o szerokości min. 5,0 m. Przeznaczenie działek nr ewid. 900 i 901 pod zabudowę mieszkaniową 

nie jest moŜliwe z uwagi na ich połoŜenie w całości w obszarze w strefie „A” Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu z ustalonym zakazem zabudowy. 
 

6) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 879. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę stwierdza, iŜ projekt planu nie uwzględnia komunikacji wewnętrznej w 

strefie C (dróg wewnętrznych umoŜliwiających zabudowę mieszkaniową MN2). Zasadnym wydaje się 

zastosowanie sposobu i warunków podziału dla strefy C między ulicami Piaski Nad Rzeką (10KDD) oraz 
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Piaski Małe (14 KDD) nie na dwie lecz na trzy strefy z zapewnieniem minimalnych powierzchni oraz 

dojazdów dla nowo wydzielanych działek zgodnie z projektem planu. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie  
Uzasadnienie: 
Ustalenia projektu planu dopuszczają realizację dróg wewnętrznych, takŜe na terenie MN2. Usytuowanie w 

projekcie planu projektowanej publicznej drogi dojazdowej 9KDD, w połowie dystansu pomiędzy drogami 

istniejącymi Piaski Nad Rzeką i Piaski Małe, przy wzajemnych odległościach ww. dróg ok. 120÷150 m, 

tworzy prawidłowy i optymalny system dróg publicznych, wystarczający dla obsługi wyznaczonych terenów 

budowlanych – większe zagęszczenie dróg publicznych byłoby nieracjonalne a takŜe – najprawdopodobniej 

- spowodowałoby sprzeciw właścicieli działek sąsiednich, pozostałych, którzy akceptują przedstawione 

rozwiązanie; postulat taki jest zdecydowanie odosobniony. Dojazd do południowej części działki nr ewid. 

879 jest moŜliwy drogą wewnętrzną, z ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 

7) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 898. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o uwzględnienie w projekcie planu dojazdu do działki nr 898. W 

nowym planie nie zaprojektowano dojazdu do działki, droga kończy się na działce sąsiedniej. Nie wyraŜają 

zgody na zaplanowaną przepompownię ścieków itp. zbiorniki. Nie wyraŜają chęci odstąpienia tej działki 

miastu.  
 
Uwaga rozpatrzona negatywnie  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu dojazd do działki nr ewid. 898 jest zapewniony – na całej długości frontu działka graniczy 

z projektowanym pasem drogowym ulicy 10KDD (Piaski Nad Rzeką). Działka ta jest praktycznie w całości 

połoŜona w strefie „A’ Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenach wyłączonych z 

zabudowy. Niewielki trójkątny fragment działki przylegający do ulicy, z uwagi na zespół uwarunkowań 

(tereny chronione, zalewowe, moŜliwości obsługi komunikacyjnej, konfiguracja terenu), jest jedynym w tym 

rejonie obszarem, na którym moŜliwa jest lokalizacja stacji trafo, przepompowni ścieków i podczyszczalni 

wód deszczowych. Jedyna alternatywna lokalizacja tych urządzeń poniŜej, na działce sąsiedniej nr ewid. 

900, jest niewskazana z uwagi na zbyt duŜe zagroŜenie wodami powodziowymi. Jak dotąd, szczegółowe 

mapy ryzyka powodziowego nie zostały przez RZGW w Krakowie sporządzone; plan posiłkuje się w tej 

warstwie danymi z innych źródeł – niezaleŜnie od tego zasięg wód powodziowych charakteryzuje się 

zmiennością w czasie i budowanie np. stacji trafo na granicy teoretycznie ustalonego zasięgu wód 

powodziowych byłoby obarczone zbyt duŜym ryzykiem. 

 

8) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – nie dotyczy konkretnej działki.  

 
Treść uwagi: W planie zagospodarowania projektowane jest przebicie drogowe ulicy Orkana do ul. Witosa. 

Takie przebicie jest niezbędne tylko dlaczego do ulicy Witosa a nie bezpośrednio do ul. Zagnańskiej (za 

cmentarzem)? 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
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Połączenie ulicy Orkana z ulicą Witosa projektowaną drogą publiczną zbiorczą 4KDZ wynika z systemu ulic 

układu podstawowego (klas technicznych głównych i zbiorczych) ustalonego w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce” – przebieg projektowanego łącznika jest 

zgodny z przebiegiem ustalonym w „Studium”, zaś postulowany w uwadze byłby z nim sprzeczny. 

NiezaleŜnie od powyŜszego, proponowany w uwadze przebieg (włączenie do ul. Zagnańskiej „za 

cmentarzem”) w duŜo większym stopniu naruszałby tereny cenne przyrodniczo oraz kolidowałby z istniejącą 

w tym rejonie (ul. Piaski Małe) zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

 

9) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 871.  

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na 18 m drogę publiczno – parkingową w projekcie 

planu miejscowego na terenie działki 871 przy ul. Piaski Małe. Ustalona w projekcie planu droga ograniczy 

ich warunki mieszkaniowe i gospodarcze.  UwaŜają, Ŝe droga nie powinna być szersza niŜ 15 m.  
 
Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 

Uzasadnienie: 
Projektowana ulica 21KDD została w projekcie planu zlikwidowana. 

 

10) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 875.  

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na 18 m drogę publiczno – parkingową w projekcie 

planu miejscowego  na terenie działki 875 przy ul. Piaski Małe. Ustalona w projekcie planu droga ograniczy 

ich warunki mieszkaniowe i gospodarcze. UwaŜają, Ŝe droga nie powinna być szersza niŜ 15 m. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 

Uzasadnienie: 
Projektowana ulica 21KDD została w projekcie planu zlikwidowana. 

 

11) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 872. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na 18 m drogę publiczno – parkingową w projekcie 

planu miejscowego na terenie działki 872 przy ul. Piaski Małe. Ustalona w projekcie planu droga ograniczy 

ich warunki mieszkaniowe i gospodarcze. UwaŜają, Ŝe droga nie powinna być szersza niŜ 15 m. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 

Uzasadnienie: 
Projektowana ulica 21KDD została w projekcie planu zlikwidowana. 

 

12) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 875. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na 18 m drogę publiczno – parkingową w projekcie 

planu miejscowego na terenie działki 875 przy ul. Piaski Małe. Ustalona w projekcie planu droga ograniczy 

ich warunki mieszkaniowe i gospodarcze.  UwaŜają, Ŝe droga nie powinna być szersza niŜ 15 m. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 
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Uzasadnieni : 
Projektowana ulica 21KDD została w projekcie planu zlikwidowana. 

 

13) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 871.  

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na 18 m drogę publiczno – parkingową w projekcie 

planu miejscowego na terenie działki 871 przy ul. Piaski Małe. Ustalona w projekcie planu droga ograniczy 

ich warunki mieszkaniowe i gospodarcze. UwaŜają, Ŝe droga nie powinna być szersza niŜ 15 m. 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 
Uzasadnienie: 
Projektowana ulica 21KDD została w projekcie planu zlikwidowana. 

 

14) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 864.  

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜa zgody na drogę publiczno – parkingową na terenie działki nr 

864 przy ul. Piaski Małe, poniewaŜ droga ta w znacznym stopniu zmniejszy powierzchnię działki, konieczne 

będzie zlikwidowanie prowadzonej na tej działce działalności gospodarczej, ponadto ul. Paski Małe w pełni 

spełnia aktualne i przyszłe potrzeby działki. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie:  
Całkowita likwidacja drogi 21KDD uzaleŜniona jest od rozwiązania dojazdu do projektowanej 

podczyszczalni wód deszczowych (KDp3) i stacji transformatorowej (EEp2). 

 

15) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 915/27. 

 
Treść uwagi: 1) Zabudowa URS1 powinna posiadać dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, jednak w 

ograniczonym zakresie np. powyŜej 2 kondygnacji, nie więcej niŜ 50% itp. – taka funkcja, w okrojonym 

zakresie nie stanie w konflikcie ani z zabudową planowaną, ani z istniejącą zabudową sąsiednią, a pozwoli 

jednocześnie na prawidłowe wykorzystanie terenu i zrównowaŜone rozplanowanie zabudowy tego terenu. 2) 
Niewielki obszar wyniesionego terenu (przed skarpą) wchodzący w obręb działki 915/27, a zakwalifikowany 

do Zn1 powinien zostać włączony do UST2, co równieŜ pozwoli na właściwe wykorzystanie, głównie z 

punktu widzenia rekreacji np. zagospodarowany punkt widokowy, mini golf itp. 

  

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części. 
Uzasadnienie: 
Zasadą planu jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej jedynie w paśmie zwartej 

kwartałowej zabudowy pierzejowej na terenach URT, pomiędzy ulica Klonową a projektowaną drogą 

18KDD – funkcję tą moŜna realizować na części działki objętej granicami terenu URT1. 

Dopuszczenie zabudowy na wyizolowanym niewielkim obszarze URS1 po zachodniej części projektowanej 

ulicy 18KDD ma charakter wyjątkowy i ma na celu powstanie pojedynczego wyizolowanego obiektu o 

charakterze bryły wolnostojącej, dla bezpośredniej obsługi korzystających z otwartych terenów sportowo-

rekreacyjnowypoczynkowych UST i Zn bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ulicy. 

Planowana zabudowa terenu URS1 jest więc funkcjonalnie i formalnie integralnie ściśle związana z 

funkcjonowaniem terenów UST - terenowych urządzeń sportu i rekreacji – dlatego projektowane budynki 
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UŜyteczności publicznej nie powinny zawierać funkcji mieszkaniowej, która zarówno pod względem 

funkcjonalnym, jak i formalnym (takŜe strukturalnym) stoi w sprzeczności z programem funkcjonalno-

uŜytkowym obszaru połoŜonego pomiędzy zalewem a pasmem zwartej zabudowy wzdłuŜ ulicy Klonowej. 
 

16) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 865.  

 
Treść uwagi: 1) Poszerzenie istniejącej juŜ ulicy wiąŜe się z zabraniem części gruntu, czy wobec tego Urząd 

jest zobowiązany do wypłacenia naleŜności w związku z jego odstąpieniem. 2) Czy demontaŜ obecnych 

ogrodzeń i postawienie nowych będzie wliczone w koszty przeprowadzonej inwestycji.  3) PoniewaŜ 

odstąpienie gruntu spowoduje zmiany w posiadanych aktach własnościowych czy Urząd pokryje zmiany 

notarialne. 4) Jak będą brane pod uwagę krzewy ozdobne znajdujące się w pasie odstąpionego gruntu. 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie zawierała konkretnych postulatów co do zmiany wyłoŜonego projektu planu, a jedynie pytania 

dot. sfery formalno-prawnej – na wszystkie udzielono odpowiedzi w piśmie z dnia 8 lutego 2012 znak: 

BPPII. 6721.11.24.2012 

 

17) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 870. 

 
Treść uwagi: 1) Czy w związku z poszerzeniem istniejącej juŜ ulicy, co wiąŜe się z zabraniem części gruntu, 

Urząd jest zobowiązany do wypłacenia naleŜności za jego odstąpienie? 2) Czy koszty związane z 

demontaŜem obecnych ogrodzeń i postawienie nowych poniesie Urząd w ramach przeprowadzonej 

inwestycji? 3) PoniewaŜ odstąpienie gruntu spowoduje zmiany w posiadanych aktach własnościowych, czy 

Urząd pokryje zmiany notarialne? 4) Na kiedy planowane jest rozpoczęcie projektu? 

  

Uwaga rozpatrzona pozytywnie. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie zawierała konkretnych postulatów co do zmiany wyłoŜonego projektu planu, a jedynie pytania 

dot. sfery formalno-prawnej – na wszystkie udzielono odpowiedzi w piśmie z dnia 8 lutego 2012 znak: 

BPPII. 6721.11.25.2012 

 

18) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi: 1) Składający uwagę wnosi o utrzymanie ok. 6m szerokości istniejącej ulicy Piaski Nad 

Rzeką, która biegnie w terenie zabudowanym miejscami obrośnięta jest kilkudziesięciu letnimi 

modrzewiami i innymi drzewami lub bardzo blisko stojących domów (naleŜałoby ją tylko utwardzić). 2) Po 

co, dla kogo i w jakim celu taka droga do kilku domów tym bardziej 5m droga i 5m chodnik?  3) Po co 

ogłoszenia by ludzie składali do planów swoje uwagi skoro nie zwraca się na nie Ŝadnej uwagi? 
 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Utrzymanie w projekcie planu dotychczasowej (istniejącej, ok. 4÷6 m) szerokości pasa drogowego ulicy 

Piaski Nad Rzeką (projektowana droga publiczna 10KDD) nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami 

minimalną szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. NiezaleŜnie od 

tego, o ile rozpatrywać przeznaczenie projektowanego pasa jako ciągu pieszojezdnego, jego przekrój musi 
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być wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. Ulica Piaski 

Nad Rzeką nie jest drogą obsługującą „kilka domków” – jej długość wynosi ponad 420 m, obsługuje ponad 3 

ha przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z silną tendencją do uzupełniania i 

zagęszczania zabudowy (ujętą w projekcie planu) – zarówno jej miejsce i funkcja w lokalnym układzie 

transportowym, jak i wielkość obsługiwanego obszaru (moŜliwa do uzyskania ilość obsługiwanych 

bezpośrednio i pośrednio siedlisk mieszkaniowych) nie uzasadniają utrzymania istniejącej niewielkiej 

szerokości pasa. 

 

19) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi: 1) Składający uwagę nie zgadza się z wytyczoną w projekcie linią drogi. Poszerzenie jej i 

przybliŜenie do budynku mieszkalnego w znaczny sposób zwiększy uciąŜliwość spowodowaną ruchem 

kołowym na tej ulicy , a takŜe skaŜe na zagładę ponad pięćdziesięcioletnie modrzewie rosnące na posesji 

obok ogrodzenia. 2) Prosi o przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu projektowanych prac przy ul. Piaski 

Nad Rzeką oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i obecnego przebiegu ulicy. 3) Obecna ulica Piaski 

Nad Rzeką powstała na gruntach prywatnych właścicieli (nie została wykupiona przez władze miasta). 4) 
Obecna szerokość drogi – ulicy Piaski Nad Rzeką jest wystarczająca. Powoływanie się na obowiązujące 

normy moŜe być właściwe przy projektowaniu nowych osiedli, w tym przypadku naleŜy uwzględnić przede 

wszystkim istniejącą zabudowę, interesy zamieszkujących od dawna ludzi i ochronę środowiska. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Istniejąca szerokość pasa drogowego ulicy Piaski Nad Rzeką nie jest wystarczająca, głównie z uwagi na: 

przepisy określające minimalną szerokość drogi publicznej, konieczność zgodnego z przepisami 

rozmieszczenia w przekroju ulicy istniejących i planowanych sieci infrastruktury technicznej, parametry 

ulicy (długość ponad 400 m), wielkość obsługiwanego pośrednio i bezpośrednio obszaru (ok. 3 ha) z silną 

tendencją do uzupełniania i zagęszczania zabudowy, oraz miejsce i rolę ulicy w lokalnym układzie 

transportowym. Obowiązujące przepisy odnoszą się do wszystkich struktur – zarówno istniejących 

(powstałych w przeszłości) jak i planowanych (projektowanych do realizacji). Powiększenie szerokości ulicy 

planowane jest symetrycznie, po obu jej stronach. Sposób planowanej rozbudowy ulicy uwzględnia 

wymaganą przepisami minimalną odległość budynków i krawęŜnika projektowanej jezdni. W trakcie prac 

planistycznych oraz przy rozpatrywaniu wniesionych uwag dokonano inwentaryzacje urbanistyczne i szereg 

szczegółowych wizji lokalnych w terenie. 

 

20)  uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy obszaru planu. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o: 

1) podwyŜszenie zabudowy dla terenów U/MW1 i U/MW2 od strony ulicy Klonowej do 19 metrów oraz 

konsekwentne wymuszenie stosowania wyłącznie dachów płaskich. (wg nich brak uzasadnienia dla max. 

Wysokości pierzei 14m), 

2) wprowadzenie nakazu stosowania wyłącznie dachów płaskich dla terenów: URS1 i URS2, 

3) zmianę charakteru zabudowy na obszarze U/MN2 – powinno dąŜyć się do wprowadzenia zabudowy 

pierzejowej. Konserwowanie na tym obszarze zabudowy o charakterze wolnostojącym – jednorodzinnym (z 
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jednoczesnym dopuszczeniem rozbudowy wzwyŜ dotychczasowych budynków!) jest w ich przekonaniu 

szkodliwe, 

4) wprowadzenie zakazu realizacji ogrodzeń frontowych wzdłuŜ dróg publicznych (z wyjątkiem zabudowy 

jednorodzinnej), 

5) określenie rodzaju materiału dla dróg rowerowych - mastyks/asfalt, 

6) dla 1KDS wykreślenie z planu statusu drogi ekspresowej, ewentualnie jedyny moŜliwy wariant, to 

prowadzenie jej w pełnym tunelu  

a) szerokość pasa ruchu dróg lokalnych max 3m, 

7) wprowadzenie ustaleń dla 2KDG (ul. Zagnańska):  

a) dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z uwzględnieniem jednego w kaŜdym kierunku przeznaczonego na trasę 

komunikacji zbiorowej (1+1buspas),  

b) szerokość pasa ruchu dla transportu indywidualnego max 3m,  

c) droga dla rowerów wzdłuŜ całej długości,  

d) połączenia dróg dla rowerów w obrębie skrzyŜowań, szczególnie z 3KDZ,  

e) przystanki komunikacji zbiorowej zlokalizowane w jezdni (bez zatok)  

f) dodatkowa para przystankowa w obrębie 7KDPR, 

8) wprowadzenie ustaleń dla 4KDZ (przedłuŜenie ul. Orkana):  

a) jedna jezdnia po jednym pasie ruchu,  

b) szerokość pasa ruchu max 3m c) uwzględnienie przystanku przy skrzyŜowaniu z ul. Orkana w stronę 

południowo-wschodnią, 

9) wprowadzenie ustaleń dla 5aKDZ i 5bKDZ (ul. Klonowa): 

a) jedna jezdnia po jednym pasie ruchu, 

b) szerokość pasa ruchu max 3m, 

c) zachowanie pary przystankowej "Klonowa bloki/Szydłówek" w obecnym miejscu (w stronę południową 

jest w ogóle zlikwidowany). 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części. 
Uzasadnienie: 
Gabaryty dla obszarów U/MW1 i U/MW2 określone zostały w oparciu o zabudowę w duŜym stopniu 

istniejącą oraz wydane na ww. terenach decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Z uwagi 

na to, Ŝe tereny te są juŜ w duŜym stopniu zainwestowane, postulowane zmiany nie są zasadne. RozwaŜy się 

wprowadzenie zakazu realizacji ogrodzeń na części terenów. Szczegółowe rozwiązania techniczno-

materiałowe dotyczące nawierzchni nie są regulowane na poziomie planu miejscowego. ObniŜenie klasy 

technicznej planowanej drogi ekspresowej 1KDS nie jest moŜliwe z uwagi na zgodność ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce” oraz konieczność 

uwzględnienia planowanej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, uwzględnionej w 

dokumentach planistycznych regionalnych i krajowych, będącej przedmiotem projektowania na zlecenie 

GDDKiA. Szczegółowa aranŜacja pasa drogowego projektowanych ulic nie jest regulowana na poziomie 

planu miejscowego; ustaleniami stanowiącymi są przeznaczenie oraz granice terenu (linie regulacyjne ulicy). 

Ustalenia planu umoŜliwiają – na etapie projektu budowlanego inwestycji – realizację wszystkich w tym 

zakresie formułowanych postulatów. 
 

21) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką.  
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Treść uwagi: Składający uwagę nie zgadzają się z linią drogi i chodnika (ul. Piaski Nad Rzeką) wyznaczoną 

w projekcie planu, która kolidować będzie z planami zagospodarowania ich działki. UwaŜają, Ŝe istniejąca 

droga jest wystarczająca, trzeba ją tylko odpowiednio utwardzić. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie w projekcie planu dotychczasowej (istniejącej, ok. 4÷6 m) szerokości pasa drogowego ulicy 

Piaski Nad Rzeką (projektowana droga publiczna 10KDD) nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami 

minimalną szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. NiezaleŜnie od 

tego, o ile rozpatrywać przeznaczenie projektowanego pasa jako ciągu pieszo-jezdnego, jego przekrój musi 

być wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. Ulica Piaski 

Nad Rzeką posiada długość ponad 420 m, obsługuje ponad 3 ha przyległych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z silną tendencją do uzupełniania i zagęszczania zabudowy (ujętą w projekcie 

planu) – zarówno jej miejsce i funkcja w lokalnym układzie transportowym, jak i wielkość obsługiwanego 

obszaru (moŜliwa do uzyskania ilość obsługiwanych bezpośrednio i pośrednio siedlisk mieszkaniowych) nie 

uzasadniają utrzymania istniejącej niewielkiej szerokości pasa. 
 

22) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 910. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o: 

1) zmniejszenie szerokości ulicy dojazdowej ozn. symbolem 19KDD z 23 m do 14 m, lokalizując po 

wschodniej stronie jezdni (o szer. 6 m) chodnik szer. 3 m a po zachodniej parking szer. 5 m, 

2) wydzielenie pasa ok. 70 -80 m pod zabudowę jedno lub wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług na 

terenie przyległym do ulicy 19KDD ozn. symbolem UST1 . 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Przyjęta w projekcie planu 23 m szerokość pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej 18KDD (pomyłka 

symbolu w uwadze) wynika z planowanych przyjezdniowych zatok parkingowych zlokalizowanych po obu 

stronach jezdni; do standardowych wymiarów przekroju poprzecznego ulicy dojazdowej dochodzi więc 

2x5,0=10,0 m pasm przeznaczonych do parkowania. Podkreśla się, Ŝe te publiczne miejsca parkingowe 

słuŜyć będą przede wszystkim dla uŜytkowników i klientów budynków w zwartej intensywnej zabudowie 

planowanej na przylegających do ulicy terenach URT1÷3, URS1 oraz sportowo-rekreacyjnych UST i Zn. 

Zaprojektowanie w ramach pasa drogowego ulicy 18KDD bogatego programu parkingowego niesie dla 

właścicieli działek takŜe pozytywny skutek; pozwoliło to bowiem na powaŜne zmniejszenie wskaźników 

wymaganej ilości miejsc parkingowych dla inwestycji prywatnych na terenach URT – wobec zabudowy 

zwartej, kwartałowej i intensywnej, realizacja standardowych wskaźników parkingowych dla tych struktur 

byłaby powaŜnie utrudniona. Z uwagi na potencjał terenu i bogaty, zróŜnicowany program funkcjonalny, 

rozwiązanie problemu parkowania w tym rejonie jest konieczne, takŜe dla prawidłowego funkcjonowania 

struktur budowanych przez kapitał prywatny – rezygnacja z zatok parkingowych w ramach pasa drogowego 

ulicy 18KDD (zawęŜenie ulicy do 14 m) skutkować musiałaby znaczącym podwyŜszeniem wskaźników 

miejsc postojowych dla inwestycji realizowanych na terenach URT, z nieuniknioną zmianą (na niekorzyść) 

pozostałych parametrów i wskaźników urbanistycznych ustalonych dla tych terenów. 

Dopuszczenie na terenie UST1 zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej stałoby w sprzeczności z 

przeznaczeniem określonym w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Miasta Kielce” jako „tereny zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą”, 

takŜe z ustaleniami strefy ochronnej „B” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednym z głównych 

celów planu jest ochrona przed zabudową obszaru przyległego do zbiornika wodnego z utrzymaniem dla tej 

„otuliny” funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych oraz charakteru krajobrazu otwartego – intensywna zwarta 

zabudowa planowana jest jedynie w paśmie przyległym do ul. Klonowej. 

 

23) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 915/68. 945/39. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi sprzeciw na projektowany przebieg drogi lokalnej przez działki nr 

915/68 oraz 945/39. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie:  
Projektowane ulice 11KDD, 19KDD i 20KDD, prostopadłe do ulicy Klonowej, są niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej penetracji terenu pod względem kołowym i pieszym – zapewniają dostęp od strony 

miasta do terenów zalewu i związanych z nim obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych. W paśmie wzdłuŜ 

ulicy Klonowej brak jest działek we władaniu gminy, które mogłyby być wykorzystane na ten cel – 

wszystkie działki są we władaniu prywatnym i są stosunkowo wąskie. Głównym kryterium wyboru 

lokalizacji ww. dróg był jednolity równomierny rytm projektowanych włączeń (przejść/przejazdów) 

pomiędzy projektowanymi kwartałami zwartej zabudowy na całej ich długości. Rezygnacja z ww. dróg 

byłaby równoznaczna z izolacją terenów przestrzeni publicznej oraz rekreacyjno-wypoczynkowych od 

strony miasta. Realizacja drogi 20KDD (przejęcie władania) nastąpi za odszkodowaniem w wysokości ceny 

rynkowej nieruchomości; takŜe, o ile uchwalenie planu skutkować będzie spadkiem wartości rynkowej 

nieruchomości, właściciel moŜe Ŝądać od gminy odszkodowania równego obniŜeniu wartości na warunkach 

określonych w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Właściciel moŜe Ŝądać 

wykupienia nieruchomości, moŜliwa jest takŜe realizacja roszczeń w drodze zaoferowania przez gminę 

działki zamiennej. Podstawą prawną dla sporządzania projektu planu miejscowego są przepisy ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w 

szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1. 
 

24) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 926, 945/14, 925/1. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wprowadzenie zmian umoŜliwiających realizację na działkach nr 

926, 945/14, 925/1 budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu wprowadzono teren U/MW2 – tereny usług podstawowych, zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

 
25) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi sprzeciw na poszerzenie ul. Piaski Nad Rzeką. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
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Utrzymanie w projekcie planu dotychczasowej (istniejącej, ok. 4÷6 m) szerokości pasa drogowego ulicy 

Piaski Nad Rzeką (projektowana droga publiczna 10KDD) nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami 

minimalną szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. NiezaleŜnie od 

tego, o ile rozpatrywać przeznaczenie projektowanego pasa jako ciągu pieszo - jezdnego, jego przekrój musi 

być wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. Ulica Piaski 

Nad Rzeką posiada długość ponad 420 m, obsługuje ponad 3 ha przyległych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z silną tendencją do uzupełniania i zagęszczania zabudowy (ujętą w projekcie 

planu) – zarówno jej miejsce i funkcja w lokalnym układzie transportowym, jak i wielkość obsługiwanego 

obszaru (moŜliwa do uzyskania ilość obsługiwanych bezpośrednio i pośrednio siedlisk mieszkaniowych) nie 

uzasadniają utrzymania istniejącej niewielkiej szerokości pasa. 

 

26) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 915/80, 915/91, 

945/56. 

 
Treść uwagi:  
1) Ustalenia projektu planu w ewidentny sposób naruszają prawa właścicielskie posiadaczy terenu. 

2) Projekt planu daje właścicielom działek przy ul. Klonowej znikomy bo zaledwie ok. 20% powierzchni 

zabudowy kubaturowej, resztę terenu zarezerwowano w dalszym ciągu pod rekreację i sport podobnie jak 50 

lat temu. 

3) Odnosząc się do ustaleń obecnego projektu planu organ planistyczny nie przeprowadził szczegółowej i 

wszechstronnej analizy istniejącego ładu przestrzennego nie uwzględnił istniejącej linii zabudowy 

wyznaczonej przez kompleks apartamentowców, jak równieŜ nie zauwaŜa, Ŝe duŜy teren w centrum miasta 

nie jest gospodarczo wykorzystany. 

4) Ustalenia planu stwarzają barierę psychologiczną byłych właścicieli w realizacji ich praw podmiotowych 

wynikających z art. 136 ust.3 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. 

5) Racjonalnym, rzeczowym i korzystnym dla obopólnego interesu w tym ogólnospołecznego jest 

przesunięcie linii zabudowy kubaturowej w kierunku zalewu do wysokości skarpy, co nie wyklucza 

uwzględnienia funkcji sportowej, usługowej obok mieszkaniowej. 

6) Projekt planu nie wyjaśnia, kto ma być inwestorem przedsięwzięcia , skąd wyasygnować środki na 

realizację załoŜeń projektu planu na terenie oznaczonym symbolem UST2. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Istnienie wokół zalewu strefy terenów otwartych, niezabudowanych, jest konieczne dla rozwoju 

ogólnomiejskich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowych, odpowiadających potencjałowi 

środowiskowemu miejsca. Przeznaczenie takie wynika z polityki miasta określonej w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce”, Lokalnym Programie 

Rewitalizacji (Podstrefa „Zalew”), a takŜe z ustaleń Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(KOChK). Bezpośrednim powodem przystąpienia do planu było zagroŜenie realizacji ww. celów przez 

narastającą presję inwestycyjną o cechach do nich nieprzystających. Wybudowany „kompleks 

apartamentowców” nie jest wyznacznikiem ładu przestrzennego, a materializacją ww. zagroŜeń i przykładem 

zjawisk przestrzennie negatywnych, niepoŜądanych – doprowadzenie zabudowy do korony skarpy 

skutkowałoby szczelną obudową zbiornika, czyniącą go trudno dostępnym, z brakiem przestrzeni do 

rozwoju oraz niedostatkiem terenów otwartych. Funkcje rekreacyjnowypoczynkowo-sportowe, poza 
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inwestycjami typowo kubaturowymi, wymagają takŜe odpowiedniego zagospodarowania i wyposaŜenia 

(obiekty, urządzenia, budowle inne niŜ budynki) w towarzyszącej stosownej wielkości przestrzeni otwartej. 

Pasmo intensywnej zwartej zabudowy kubaturowej zlokalizowano w strefie „C” KOChK (tereny budowlane, 

wzdłuŜ ulicy Klonowej), moŜliwe do stosownego zagospodarowania niekubaturowego tereny otwarte 

przewidziane są w strefie „B” KOChK z szeregiem silnych przepisów ochronnych. Dotychczasowy brak 

realizacji funkcji planowanych wokół zalewu od dziesięcioleci nie zaprzecza wysokiej racjonalności takiego 

przeznaczenia, szczególnie wobec jego znaczenia w skali całego miasta; nie stanowi teŜ o niemoŜliwości tej 

realizacji. 
 

27) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 862/1. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o: 

1) Analizę ustaleń planu dla obszaru oznaczonego symbolem MN2, obejmującą rewizję następujących 

zapisów: zakazu zabudowy szeregowej, doprecyzowania, bądź wyraźnego uwolnienia od obowiązku 

zastosowania bliŜej nieokreślonych proporcji pomiędzy powierzchnią zajętą przez funkcję o przeznaczeniu 

uzupełniającym w stosunku do przeznaczenia podstawowego. 

2) Wprowadzenie zapisu dla terenu MN2 (przynamniej na niektórych działkach) dotyczącego poszerzenia 

dopuszczalnych form zabudowy, zwiększenia udziału procentowego funkcji usługowej obecnie uznanej za 

uzupełniającą, aŜ do uznania usług podstawowych i komercyjnych za przeznaczenie podstawowe. 

3) W ramach dopuszczonych usług umoŜliwienie realizacji małego przedszkola. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu wyznaczono teren U/MN gdzie, jako przeznaczenie podstawowe ustalono usługi 

podstawowe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dopuszczono zabudowę szeregową. 

 

28) uwaga z pierwszego wyłoŜenia – dotyczy terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem URS2 

 
Treść uwagi:  
1) Plan likwiduje obecny dojazd do Ośrodka Sportu i Wypoczynku „Tęcza” oraz do parkingu ośrodka. 

2) Droga oznaczona symbolem 6KDD niszczy infrastrukturę sportowo – rekreacyjno – wypoczynkową 

Ośrodka Sportu i Wypoczynku „Tęcza” tzn. korty do tenisa ziemnego, a takŜe odcina działkowiczów ROD – 

u od dojazdu do ogródków działkowych od strony zalewu. 

3) W planie naniesiono kapliczkę, która jest samowolą budowlaną i negatywnie wpłynie na infrastrukturę 

sportowo – rekreacyjno – wypoczynkową Ośrodka Sportu i Wypoczynku „Tęcza”. 

4) Terenowi oznaczonemu symbolem ZP4 zmieniono podstawowe przeznaczenie. Teraz jest terenem 

przeznaczonym na cele sportowe. Klub dzierŜawi ten teren i rozwija na nim działalność sportowo – 

wychowawczą młodzieŜy. Proponowana zmiana negatywnie wpłynie na rozwój infrastruktury sportowo – 

rekreacyjno – wypoczynkowej Ośrodka Sportu i Wypoczynku „Tęcza” i w perspektywie doprowadzi do 

degradacji i tak skromnych zasobów sportu amatorskiego w naszym mieście. 

5) Lokalizowanie drogi pieszo rowerowej 7KDPR zaostrzy konflikt między pieszymi a rowerzystami 

korzystającymi z terenu zalewu. 

6) Wnoszą o: 

a) odstąpienie od kwestionowanych zmian w mpzp i pozostawienie dojazdu do Ośrodka a takŜe do parkingu 

w obecnym kształcie, 
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b) stworzenie drogi dojazdowej z ciągiem pieszym i rowerowym t.j. bulwaru – deptaku w miejscu obecnej 

uliczki nad zalewem. Droga ta bulwar – deptak łączyła by się od północy z drogą 21KDD, 8KDPR, a od 

południa z drogą oznaczoną symbolem 6KDD. Droga 6KDD znajdować się powinna miejscu drogi 7KDPR, 

powinna mieć szerokość 5m i powinna się na niej znajdować droga dla pieszych, droga dla rowerzystów i 

droga dojazdowa. 

c) nadanie terenom ZP4 i 6KDD przeznaczenia i symbolu URS2, 

d) likwidację drogi pieszo – rowerowej oznaczonej symbolem 7KDPR i w miejscu niej ustanowienie drogi 

6KDD. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części.  
Uzasadnienie: 
Rozwiązania komunikacyjne w rejonie ośrodka sportowego wynikają wprost z projektowanej inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym tj. rozbudowy ulicy Jesionowej do klasy technicznej ekspresowej z 

konieczną przebudową węzła z ulicą Zagnańską. Przeznaczenie terenu ZP4 jest zgodne ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce”, inne byłoby z nim sprzeczne. 

Ulica 6KDD zaplanowana jest w miejscu istniejącej drogi dojazdowej do przystani śeglarskiej, 

przewidzianej do rozbudowy. Ogólnodostępny ruch kołowy od strony zalewu, bulwarem wzdłuŜ jego 

brzegów, jest niepoŜądany – plan nie likwiduje istniejącego bulwaru.  

 
29) uwaga z pierwszego wyłoŜenia - dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi: Kategorycznie i bezwzględnie nie zgadzają się z projektem mpzp. Poszerzenie ulicy Piaski 

Nad Rzeką na aŜ 10m jest niedorzeczne a wręcz śmieszne. Nie chcą by kosztem ich uzasadnionych 

interesów budowano „AUTOSTRADĘ” na małej ulicy o niskim natęŜeniu ruchu. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Utrzymanie w projekcie planu dotychczasowej (istniejącej, ok. 4÷6 m) szerokości pasa drogowego ulicy 

Piaski Nad Rzeką (projektowana droga publiczna 10KDD) nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami 

minimalną szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. NiezaleŜnie od 

tego, o ile rozpatrywać przeznaczenie projektowanego pasa jako ciągu pieszo-jezdnego, jego przekrój musi 

być wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. Ulica Piaski 

Nad Rzeką posiada długość ponad 420 m, obsługuje ponad 3 ha przyległych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z silną tendencją do uzupełniania i zagęszczania zabudowy (ujętą w projekcie 

planu) – zarówno jej miejsce i funkcja w lokalnym układzie transportowym, jak i wielkość obsługiwanego 

obszaru (moŜliwa do uzyskania ilość obsługiwanych bezpośrednio i pośrednio siedlisk mieszkaniowych) nie 

uzasadniają utrzymania istniejącej niewielkiej szerokości pasa. 
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III. UWAGI Z DRUGIEGO WYŁOśENIA - PO ROZSTRZYGNIĘCIU NADZORCZYM 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNAK: NK. I – 0911/141/08 Z DNIA 07.11.2008 
R. 

 

1) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1245/1, 1245/2. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą: 

1) o przywrócenie istniejących dotychczas dojazdów do terenów dz. 1245/2, 1245/1 z dróg publicznych ul. 

Piaski Małe i Piaski Nad Rzeką. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały 

skrócone końcowe odcinki dróg publicznych ul. Piaski Małe i Piaski Nad Rzeką. W związku z tym 

występuje trudność z uzyskaniem decyzji wydawanych przez MZD na budowę zjazdów i na ich lokalizację. 

2) aby zaprojektowana ul. Piaski Małe na końcowym odcinku była wydłuŜona ~ 8 mb i zakończona zjazdem 

na wysokości działki 1245/2. 

3) aby zaprojektowana ulica Piaski Nad Rzeką była wydłuŜona z dojazdem bezpośrednim do ich działek 

1245/2, 1245/1 i zakończona placem manewrowym na w/w działkach. 

4) o uwzględnienie ww. uwag – w przeciwnym wypadku nie będą mogli uregulować aktu notarialnego 

bezpłatnie przekazanych gruntów dz. 1245/1 pod wybudowaną ścieŜkę rowerową. 

5) o wykupienie pozostałości dz. 1245/2 lub zamianę terenu. 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie w części.  
Uzasadnienie: 
Uwaga uwzględniona w części poprzez włączenie fragmentu działki nr ewid. 1245/1 do terenu publicznego 

ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem 15KDPJ, umoŜliwi to bowiem bezpośrednią obsługę 

komunikacyjną działek 1245/1 i 1245/2 od strony ul. Piaski Nad Rzeką.  

Wyznaczona w projekcie planu droga 14KDD (ul. Piaski Małe) umoŜliwia dojazd m.in. do działki 1245/2. 

Kwestia uwzględnienia uwag warunkująca uregulowanie aktu notarialnego nie jest przedmiotem ustaleń 

projektu planu. 

Ubieganie się o wykup nieruchomości lub zamianę moŜliwe będzie po wejściu w Ŝycie miejscowego planu, 

na podstawie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

2) uwaga z drugiego wyłoŜenia – dotyczy terenu 4KDZ 

 
Treść uwagi: WyraŜa sprzeciw wobec planowanego łącznika drogowego przez dolinę Silnicy (4KDZ) od 

ulicy Witosa do ul. Orkana. Dolina Silnicy na odcinku od ul. Warszawskiej do Zalewu powinna być 

chroniona ze względu na duŜe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Dolina ma charakter wąwozu, szer. 50-

150m z wysokimi skarpami. Spotkać tu moŜna rzadkie rośliny. Łącznik zniszczy część doliny, ponadto 

wprowadzi hałas na teren rekreacyjny nad Zalewem. Nie ma potrzeby budowy łącznika. Ruch samochodowy 

na łączniku będzie niewielki, a objazd z ul. Witosa przez ul. Klonową nie jest uciąŜliwy – do 4km. Co 

najwyŜej moŜna się zgodzić na kładkę dla pieszych i rowerzystów. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Połączenie ulicy Orkana z ulicą Witosa projektowaną drogą publiczną zbiorczą 4KDZ wynika z systemu ulic 

układu podstawowego (klas technicznych głównych i zbiorczych) ustalonego w „Studium uwarunkowań i 
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kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce”. Przyjęta klasa drogi zbiorczej oraz jej ranga w 

układzie komunikacyjnym tej części miasta determinują takŜe określoną w planie szerokość w liniach 

rozgraniczających. 
 

3) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 876/8 (stary  numer 876/2). 

 
Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę usytuowania planowanej drogi między ulicami Piaski Małe 

a Piaski nad Rzeką, poniewaŜ na nieruchomości 876/8 wybudował dom z myślą, iŜ będzie miał dostęp do 

nowo planowanej drogi. W chwili obecnej dom połoŜony jest w odległości 80 metrów od ulicy Piaski Małe, 

a dojazd przebiega przez nieruchomości 876/7 i 876/6 co jest uciąŜliwe. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Nie jest moŜliwa zmiana przebiegu projektowanej drogi 9KDD ze względu na istniejące budynki mieszkalne 

zlokalizowane na działkach sąsiednich o nr 1425/3 i 1245/4. Ponadto usytuowanie w projekcie planu 

projektowanej publicznej drogi dojazdowej 9KDD, w połowie dystansu pomiędzy drogami istniejącymi 

Piaski Nad Rzeką i Piaski Małe, przy wzajemnych odległościach ww. dróg ok. 120÷150 m, tworzy 

prawidłowy i optymalny system dróg publicznych, wystarczający dla obsługi wyznaczonych terenów 

budowlanych. 

 

4) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 232. 

 
Treść uwagi: Wnosi o dopuszczenie w projekcie planu obsługi komunikacyjnej działki 232 z ulicy Witosa 

(tak jak jest w chwili obecnej). 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu wprowadzono zapis „dla działek ewidencyjnych o numerach: 232, 1240 połoŜonych na 

terenie MN1, z drogi oznaczonej symbolem 3KDZ (ulica Witosa) poprzez jeden wspólny zjazd 

zlokalizowany na terenie działki nr 1241/2” 

 

5) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 915/26 (915/109 nowy numer). 

 
Treść uwagi:  
1) §2 p.5 - zastrzeŜenia budzi nakaz zachowania istniejących na działce 915/109 trzech drzew. Zostały one 

przesadzone na działkę będącą jeszcze w uŜytkowaniu UM - w trakcie realizacji budowy hotelu a w 

rezultacie hotelu / apartamentowca na sąsiedniej działce. Wnosi o przesadzenie drzew w strefę Zn1 i 

zezwolenie na dostosowanie linii zabudowy w kierunku zalewu – proporcjonalnie do istniejącej linii 

zabudowy działki sąsiedniej. Wnosi o usunięcie wyprowadzenia ścieków opadowych pod drogą 11KDD z 

sąsiedniej działki na działkę 915/109 wprost na wspomniane wyŜej drzewa. 

2) §37 - który opis dotyczy działki URS1 czy UST2? We wcześniejszych planach URS1 przeznaczony był 

pod zabudowę niemieszkalną, ale np. pod usługi hotelarskie. 

3) §39 – dostosować wysokość zabudowy do istniejących w najbliŜszej okolicy – oznaczonych EE4 i 

U/MW1 na planie. 
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4) §44 p. 4 – wykorzystywanie drogi komunikacyjnej dojazdowej bez wylotu oznaczonej na planie 16 KDD 

dla obsługi imprez masowych jest nierealne. Wjazd kilkuset aut np. na przedstawienie cyrkowe wywoła 

zator ulic dojazdowych 11KDD i 16KDD, nie zabezpiecza interesów właścicieli i uŜytkowników 

planowanych lokali. NaleŜy więc przemyśleć funkcjonalność i parametry dróg lub funkcjonalność terenu. 

5) §50 p.4 – czy w tym brzmieniu punktu moŜna lokalizować „połączone trwale”? 

6) §50 p.6 – na kim spoczywa ten obowiązek? 

7) §66 p.2d – plac do zawracania w drodze 11KDD ulokowany jest na wjeździe na parking mieszkańców 

hotelu/apartamentowca. 

8) §77 – Wątpliwości budzą nadmierne parametry drogi 16KDD. Wymiary zbliŜone do ul. Klonowej 

5bKDZ. W sytuacji gdy nadrzędna planowana droga 11KDD zapewniająca dojazd do posesji istniejących i 

planowanych ma duŜo mniejsze. /istotna jest informacja, Ŝe wspomniana droga 11KDD zapewniająca dojazd 

i uŜytkowana przez mieszkańców i przedsiębiorców sąsiednich działek niemal w połowie szerokości i na 

całej długości od ul. Klonowej do planowanego placu do zawracania – jest na działce prywatnej. Czy zatem 

wyprowadzenie kanału do ścieków opadowych na naszą działkę skutkować będzie koniecznością utrzymania 

jego odpowiedniej czystości i przepustowości? Kto poniesie odpowiedzialność za wspomniane drzewa, jeśli 

w czasie intensywnych opadów zostaną one podmyte przez wody opadowe z sąsiedniej działki 

odprowadzone pod drzewa przez wyŜej opisany kanał. 

9) Według właścicieli działki 915/109 plan doprowadza do znacznego pomniejszenia terenu zabudowy i w 

konsekwencji do znacznego obniŜenia wartości działek i przeniesienia cięŜaru utrzymania gruntów 

przeznaczonych na cele publiczne – przez tylko i wyłącznie właścicieli. 

10) Uwzględnienie warunków zabudowy o parametrach proporcjonalnych do istniejącej zabudowy działek 

sąsiednich – wysokość zabudowy, powierzchnia i funkcjonalność. 

11) Sprecyzowanie planowanego przebiegu ścieŜki rowerowej przy drodze 11KDD (brak opisu i sposobu 

budowy na terenach zielonych, zalesionych – które drzewa zostaną.. 

12) Sprecyzowanie funkcjonalności i podziału strefy URS1 a UST2 (wyznaczono nieprzekraczalną linię 

zabudowy a w opisie moŜna świadczyć np. usługi hotelarskie). 

13) Określenie funkcjonalności parametrów dróg 11KDD i 16KDD. (na sąsiednich działkach juŜ 

zabudowanych o wiele większych parametrach niŜ planowane – drogi dojazdowe są o wiele mniejsze i 

funkcjonalne). 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Ad. 1) W związku z ustalonym w projekcie planu nakazem zachowania istniejących na działce nr 915/109 

trzech drzew nie nastąpi likwidacja zadrzewień w terenie URS1, który znajduje się w granicach Kieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, częściowo w strefie B. W strefie tej obowiązuje szereg działań w zakresie 

czynnej ochrony ekosystemów i zakazów m.in. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych. 

Dostosowanie linii zabudowy proporcjonalnie do istniejącej linii zabudowy działki sąsiedniej nie jest 

moŜliwe ze względu na ochronę istniejących na przedmiotowej działce ww. drzew. Projekt planu ustala 

odprowadzenie ścieków deszczowych m.in. z przedmiotowej działki za pośrednictwem planowanych 

kanałów deszczowych zlokalizowanych w drogach 11KDD i 16KDD do planowanej podczyszczalni ścieków 

deszczowych KDp2 – nie na działkę 915/109. 

Ad. 2) §37 tekstu projektu planu stanowi ustalenia dla terenu URS1. Działka 915/109 znajduje się w 

projekcie planu zarówno w terenie URS1 jak i UST2. Przeznaczenie podstawowe terenu URS1 to: usługi 

sportu, rekreacji i wypoczynku - i zgodnie z definicją zawartą w §1 pkt 23 naleŜy przez to rozumieć wszelkie 

budynki i obiekty do uprawiania sportu i rekreacji oraz poprawy kondycji fizycznej (odkryte, przykryte w 
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całości lub w części) – w tym terenowe urządzenia sportu i rekreacji, usługi związane z poprawą kondycji 

fizycznej i psychicznej (w tym odnowy biologicznej), kręgielnie, bawialnie, handel detaliczny w zakresie 

artykułów i sprzętu sportowego, wypoŜyczalnie sprzętu sportowego, usługi komercyjne w zakresie: 

gastronomii i hotelarstwa, turystyki i rekreacji, fryzjerstwa i kosmetyki oraz wystawiennictwa. Dla terenu 

URS1 obowiązuje zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej. 

Ad. 3) §39 tekstu projektu planu stanowi ustalenia dla terenu URT1. Ustalona w projekcie planu wysokość 

zabudowy dla terenu URT1 wynosi: w strefie zabudowy frontowej od 11,00 do 14,00 m do najwyŜszej 

krawędzi gzymsu lub attyki elewacji frontowej budynków; na pozostałym terenie 14,00 m; Ustalona w 

projekcie planu wysokość zabudowy dla terenu U/MW1 wynosi: od 11,00 do 12,00 m do kalenicy przy 

dachach wielospadowych oraz od 11 do 12 m do najwyŜszej krawędzi gzymsu lub attyki przy dachach 

płaskich; Ustalona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy na poziomie 14 m. w terenie URT1 

jest najbardziej optymalna w tym terenie – przewidzianym do intensywnej zwartej zabudowy kubaturowej. 

Nie jest zasadne w terenie EE4 określać wysokość zabudowy gdyŜ jest to teren istniejącej stacji 

transformatorowej 15,0/4kV.  
Ad. 4) Parametry drogi 16KDD zostały przemyślane, w drodze tej dopuszczono lokalizacje parkingów. 

Droga 16 KDD ma przebicia do ulicy Klonowej za pośrednictwem dróg: 11KDD, 18KDD i 17KDD. Ze 

względu na bliskość skrzyŜowania 26KDZ nie moŜna było połączyć drogi 16KDD z 4KDZ. 

Ad. 5) §50 tekstu projektu planu stanowi ustalenia dla terenu Zn. Projekt planu ustala dla terenu Zn 

obowiązek trwałego połączenia z gruntem obiektów małej architektury, terenowych urządzeń sportu i 

rekreacji oraz urządzeń terenowych – jako jedynych dopuszczonych w tym terenie. 

Ad. 6) Realizacja ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych jest zadaniem własnym Gminy Kielce. 

Ad. 7) §66 tekstu projektu planu stanowi ustalenia dla terenu 11KDD. Zlokalizowanie placu do zawracania 

w drodze 11KDD nie zakłóca wjazdu na parking mieszkańców hotelu/ apartamentowca. 

Ad. 8) Przyjęta w projekcie planu 23 m szerokość pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej 16KDD 

wynika z planowanych przyjezdniowych zatok parkingowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni; do 

standardowych wymiarów przekroju poprzecznego ulicy dojazdowej dochodzi więc 2x5,0=10,0 m pasm 

przeznaczonych do parkowania. Podkreśla się, Ŝe te publiczne miejsca parkingowe słuŜyć będą przede 

wszystkim dla uŜytkowników i klientów budynków w zwartej intensywnej zabudowie planowanej na 

przylegających do ulicy terenach URT1÷3, URS1 oraz sportowo-rekreacyjnych UST i Zn. Zaprojektowanie 

w ramach pasa drogowego ulicy 16KDD bogatego programu parkingowego niesie dla właścicieli działek 

takŜe pozytywny skutek;  pozwoliło to bowiem na powaŜne zmniejszenie wskaźników wymaganej ilości 

miejsc parkingowych dla inwestycji prywatnych na terenach URT – wobec zabudowy zwartej, kwartałowej i 

intensywnej, realizacja standardowych wskaźników parkingowych dla tych struktur byłaby powaŜnie 

utrudniona. Z uwagi na potencjał terenu i bogaty, zróŜnicowany program funkcjonalny, rozwiązanie 

problemu parkowania w tym rejonie jest konieczne, takŜe dla prawidłowego funkcjonowania struktur 

budowanych przez kapitał prywatny – rezygnacja z zatok parkingowych w ramach pasa drogowego ulicy 

16KDD skutkować musiałaby znaczącym podwyŜszeniem wskaźników miejsc postojowych dla inwestycji 

realizowanych na terenach URT, z nieuniknioną zmianą (na niekorzyść) pozostałych parametrów i 

wskaźników urbanistycznych ustalonych dla tych terenów. Kanał do kanalizacji deszczowej został 

wprowadzony aby zbierał wodę z dróg i działek a następnie odprowadzał do podczyszczalni ścieków 

deszczowych. 

Ad. 9) Istnienie wokół zalewu strefy terenów otwartych, niezabudowanych, jest konieczne dla rozwoju 

ogólnomiejskich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowo- sportowych, odpowiadających potencjałowi 

środowiskowemu miejsca. Przeznaczenie takie wynika z polityki miasta określonej w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce”, Lokalnym Programie 
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Rewitalizacji (Podstrefa „Zalew”), a takŜe z ustaleń Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(KOChK). JeŜeli uchwalenie planu skutkować będzie spadkiem wartości rynkowej nieruchomości, 

właściciel moŜe Ŝądać od gminy odszkodowania równego obniŜeniu wartości na warunkach określonych w 

art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Właściciel moŜe Ŝądać wykupienia 

nieruchomości, moŜliwa jest takŜe realizacja roszczeń w drodze zaoferowania przez gminę działki 

zamiennej. Do czasu realizacji ustaleń miejscowego planu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 

mogą być uŜytkowane w sposób dotychczasowy. Zagospodarowanie terenów UST2 moŜe być realizowane 

zarówno przez właścicieli (podmioty prywatne) jak i podmioty publiczne. 

Ad.10) Gabaryty dla terenów zainwestowanych określone zostały w projekcie planu m.in. w oparciu o 

zabudowę w duŜym stopniu istniejącą oraz wydane na ww. terenach decyzje o warunkach zabudowy i 

pozwolenia na budowę. 

Ad.11) Kwestia wprowadzenia rozwiązań w zakresie budowy ścieŜek rowerowych jest etapem projektowo - 

realizacyjnym i wykracza poza ustalenia planu. 

Ad.12) Dopuszczenie zabudowy na wyizolowanym niewielkim obszarze URS1 po zachodniej części 

projektowanej ulicy 16KDD ma charakter wyjątkowy i ma na celu powstanie pojedynczego wyizolowanego 

obiektu o charakterze bryły wolnostojącej, dla bezpośredniej obsługi korzystających z otwartych terenów 

sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych UST i Zn bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ulicy. 

Planowana zabudowa terenu URS1 jest więc funkcjonalnie i formalnie integralnie ściśle związana z 

funkcjonowaniem terenów UST - terenowych urządzeń sportu i rekreacji – dlatego projektowane budynki 

uŜyteczności publicznej nie powinny zawierać funkcji mieszkaniowej, która zarówno pod względem 

funkcjonalnym, jak i formalnym (takŜe strukturalnym) stoi w sprzeczności z programem funkcjonalno-

uŜytkowym obszaru połoŜonego pomiędzy zalewem a pasmem zwartej zabudowy wzdłuŜ ulicy Klonowej. 

Ad.13) Przyjęta w projekcie planu 23 m szerokość pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej 16KDD 

wynika z planowanych przyjezdniowych zatok parkingowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni; 

Przyjęta w projekcie planu 13 m szerokość pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej 11KDD musi być 

wystarczająca dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej. 

 

6) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraŜają zgody na drogę tej szerokości. Wnoszą o zmianę w planie 

zagospodarowania uwzględniającą podane przez nich we wcześniejszych pismach uwarunkowania. Według 

nich naleŜałoby jedynie utwardzić powierzchnię istniejącej ulicy. Jest to stara od dawna istniejąca droga 

posiadająca swoją infrastrukturę, jest obsadzona drzewami ozdobnymi i oraz starymi modrzewiami i 

sosnami. Posiada wykonane ogrodzenia i zrobione za ich pieniądze instalację gazową, wodną i kanalizację, 

na które urząd miasta nie miał pieniędzy by im dofinansować. Nie jest to nowoprojektowana ulica i nie 

rozumieją jak moŜna tak lekcewaŜyć ich uwagi i konkretne argumenty. Nowoprojektowana droga biegnąca 

od chłodni w zupełności wystarczy do powstającego osiedla i ona moŜe mieć nawet 20 m szerokości. 

Robienie z ich drogi „Autostrady” narusza ich Ŝywotne interesy i spokój oraz utrudni im Ŝycie. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. 
Uzasadnienie: 
Utrzymanie w projekcie planu dotychczasowej (istniejącej, ok. 4÷6 m) szerokości pasa drogowego ulicy 

Piaski Nad Rzeką (projektowana droga publiczna 10KDD) nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami 

minimalną szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. NiezaleŜnie od 
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tego, o ile rozpatrywać przeznaczenie projektowanego pasa jako ciągu pieszo-jezdnego, jego przekrój musi 

być wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. Ulica Piaski 

Nad Rzeką obsługuje ponad 3 ha przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z silną 

tendencją do uzupełniania i zagęszczania zabudowy (ujętą w projekcie planu) – zarówno jej miejsce i 

funkcja w lokalnym układzie transportowym, jak i wielkość obsługiwanego obszaru (moŜliwa do uzyskania 

ilość obsługiwanych bezpośrednio i pośrednio siedlisk mieszkaniowych) nie uzasadniają utrzymania 

istniejącej niewielkiej szerokości pasa. 

 

7) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy ulicy Piaski Nad Rzeką. 

 
Treść uwagi:  
1) Mieszkańcy nie zgadzają się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przewidującym poszerzenie ulicy Piaski Nad Rzeką. Realizacja powyŜszego projektu naruszy uzasadnione 

interesy mieszkańców – właścicieli nieruchomości połoŜonych przy ulicy Piaski Nad Rzeką, uszczupli 

budŜet Miasta Kielce. 

2) Mieszkańcy ulicy Piaski Nad Rzeką pytają dlaczego Władze Miasta chcą bezpodstawnie wywłaszczyć ich 

z części ich nieruchomości oraz dlaczego na osiedlu Dąbrowa moŜna było budować drogi węŜsze niŜ 10 m a 

ulica Piaski nad Rzeką nie moŜe utrzymać szerokości jaką ma w chwili obecnej? Jedyne co wg nich powinno 

ulec zmianie to wyasfaltowanie ulicy bez potrzeby jej poszerzenia. Plan poszerzenia ulicy narusza 

uzasadnione interesy mieszkańców właścicieli nieruchomości połoŜonych przy ulicy Piaski Nad Rzeką, gdyŜ 

ingeruje w prawo własności, zagwarantowane kaŜdemu właścicielowi, takŜe właścicielowi nieruchomości. 

3) Planowana inwestycja wiązałaby się niewątpliwie z wywłaszczeniem mieszkańców z części 

nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 2 Konstytucji wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Natomiast jak stanowi 

przepis artykułu 112 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

wywłaszczenie nieruchomości moŜe być dokonane, jeŜeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny 

sposób niŜ przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w 

drodze umowy. Zgodnie z powyŜszym, by władze miasta mogły wydać decyzję o wywłaszczeniu musi 

zostać spełniony podstawowy warunek- cel publiczny nie moŜe być zrealizowany w inny sposób niŜ przez 

pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości. Taki warunek nie zostanie zatem spełniony przy 

rozpatrywaniu powyŜszego projektu poszerzenia ulicy Piaski Nad Rzeką.  Czemu miałoby słuŜyć 

poszerzenie wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości? 

4) Mieszkańcy ulicy Piaski Nad Rzeką sprzeciwiają się takŜe prowadzeniu ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy. 

ŚcieŜka moŜe równie dobrze przebiegać wzdłuŜ ulicy Zagnańskiej, która wcześniej czy później i tak będzie 

musiała zostać zmodernizowana. 

5) Kolejnym aspektem wymagającym omówienia są skutki jakie wyniknęłyby po wywłaszczeniu 

mieszkańców z części nieruchomości. A mianowicie, po okrojeniu działek właścicielom pozostałyby jedynie 

skrawki nieruchomości. Niektórzy mieszkańcy mieliby ogrodzenia tuŜ przy oknach budynków 

mieszkalnych, co jest niedopuszczalne i sprzeczne z przepisami prawa budowlanego. Mieszkańcy mają 

plany związane z zagospodarowaniem nieruchomości i te plany wyŜej wskazany projekt naruszałby w 

sposób znaczny. Nieruchomości częściowo wywłaszczone stracą na wartości, co więcej nie będą juŜ tak 

atrakcyjne jak do tej pory. Istnieje jeszcze szereg innych aspektów, które naleŜałoby wziąć pod uwagę, a 

dotyczą one kaŜdej nieruchomości, która mogłaby być przedmiotem wywłaszczenia. KaŜdy z właścicieli ma 

indywidualną wizję zagospodarowania terenu własnej posesji i te aspekty takŜe naleŜałoby rozwaŜyć. 
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Poszerzenie ulicy nikomu nie jest potrzebne. Mieszkańcy ulicy wiele lat temu z własnej inicjatywy oddali do 

uŜytku części własnych nieruchomości dla utworzenia drogi dojazdowej do posesji. Pierwotnie droga ta była 

znacznie węŜsza, w obecnym stanie jest drogą, której szerokość w zupełności wystarcza wszystkim 

mieszkańcom posesji do łatwego przemieszczania się. Nie wymaga poszerzenia !!! Inwestycja planowana 

przez władze miasta w znacznym stopniu obciąŜy budŜet miasta. Mieszkańcy jako podatnicy nie Ŝyczą sobie 

by były one w ten sposób marnotrawione. Pieniądze te mogłyby być niewątpliwie lepiej wydatkowane. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Ad.1) Utrzymanie istniejącej szerokości drogi nie jest moŜliwe z uwagi na określoną przepisami minimalną 

szerokość drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej w wielkości 10,0 m. Przekrój drogi musi być 

wystarczający dla zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami rozmieszczenia wszystkich 

planowanych sieci infrastruktury technicznej – co nie jest przy istniejącej szerokości moŜliwe. 

Ad.2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 36 określa, iŜ w przypadku 

uchwalenia planu albo jego zmiany, jeŜeli korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemoŜliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel albo uŜytkownik wieczysty nieruchomości moŜe Ŝądać odszkodowania za poniesioną rzeczywistą 

krzywdę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Dodatkowo zgodnie z art. 35 ww. ustawy tereny, 

których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do 

czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, Ŝe w planie ustalono inny sposób ich 

tymczasowego zagospodarowania. Prawo własności nie moŜe być traktowane w taki sposób, Ŝe 

przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalone w sposób 

odbiegający od oczekiwań właściciela gruntu stanowi naruszenie przepisów prawa. 

Ad. 3) Droga 10KDD została wyznaczona w projekcie planu zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt.10 Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako inwestycja celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt.1 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wywłaszczenie nieruchomości moŜe być dokonane, jeŜeli cele 

publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób. Dlatego podmiot ubiegający się o wywłaszczenie ma 

obowiązek w pierwszej kolejności próbować nabyć nieruchomość w drodze umowy. Dopiero, gdy 

rokowania z właścicielem nieruchomości nie przyniosą skutku, moŜna przystąpić do procedury 

wywłaszczeniowej. Jednym z najwaŜniejszych warunków dopuszczalności wywłaszczenia jest potrzeba jego 

dokonania dla realizacji celu publicznego. Kwestie odszkodowania przy wywłaszczaniu nieruchomości 

reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

Ad.4)Przebieg ścieŜki rowerowej przez fragment ulicy publicznej oznaczonej w projekcie planu symbolem 

10KDD jest zgodny z wyznaczonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kielce systemem ścieŜek rowerowych i stanowi kontynuację istniejącej ścieŜki 

rowerowej wzdłuŜ linii zalewu z planowanym połączeniem w ulicy Witosa. Przewidziany w planie przebieg 

ścieŜki rowerowej nie oznacza, Ŝe konieczne jest wyznaczenie w pasie drogowym osobnej przestrzeni dla 

ruchu rowerowego, ruch moŜe odbywać się po jezdni. 

Ad.5) Projekt planu przewiduje poszerzenie istniejącej drogi od 2 od 4.5 m na działki sąsiednie. Są to 

niewielkie fragmenty działek, które stanowią ok. 5% powierzchni (np. działka nr 973/5 powierzchnia działki 

860m
2
, powierzchnia przeznaczona pod drogę 43m

2
). Projekt planu nie przewiduje ogrodzeń pod oknami, 

ogrodzenia będą lokalizowane w liniach rozgraniczających, przy budynkach zlokalizowane są linie 

zabudowy, które określają lokalizację budynków. 

 

8) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1273/7, 1273/12, 1273/17, 387. 
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Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o wydłuŜenie drogi oznaczonej symbolem 22KDD o ok. 22 m, w 

związku z planowaną budową budynku na działkach 1273/24 oraz 1273/21. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.  
Uzasadnienie: 
W projekcie planu droga oznaczona symbolem 22KDD została wydłuŜona zgodnie z uwagą. 

 

9) uwaga z drugiego wyłoŜenia – dotyczy terenu drogi 2KDG  

 
Treść uwagi: Składający uwagę sprzeciwiają się poprowadzeniu w projektowanej wersji drogi dojazdowej 

do przystani Ŝeglarskiej. Przebieg jezdni zbierająco – rozprowadzającej drogi 2 KDG prowadzący do drogi 

oznaczonej symbolem 6 KDD niszczy 4 najlepsze korty i pozbawia moŜliwości organizacji turniejów, 

ogranicza do minimum bazę szkoleniową dla najmłodszych roczników. Zwracają uwagę, Ŝe przystań 

Ŝeglarska funkcjonuje na terenie ich Klubu. Nic się nie zmieniło w sytuacji prawnej Klubu Sportowego 

„Tęcza-Społem" w Kielcach. Nadal to ich Stowarzyszenie na podstawie Decyzji Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Kielcach znak: Z.G.T.-10/56/67 z dnia 19 grudnia 1967 r. posiada w uŜytkowaniu wieczystym 

teren połoŜony przy ul. DzierŜyńskiego (obecnie Zagnańska)- Jesionowej - Zalew o powierzchni 64 635 m
2
. 

Nie zgadzają się, aby na terenie ich Klubu realizowano projekty, które niszczą juŜ istniejącą infrastrukturę 

sportowo - rekreacyjną. Od wielu lat zauwaŜają i odczuwają niekorzystne nastawienie władz miejskich do 

ich Stowarzyszenia. Znaczna część terenu Klubu została zajęta pod inwestycje drogowe. Ogranicza się 

moŜliwości rozwoju bazy sportowej Klubu poprzez planowanie inwestycji na ich terenie. Wnioskują o 

odstąpienie od takiego projektowania, jednocześnie są otwarci na współpracę w celu wspólnego poszukania 

innych moŜliwości dojazdu do przystani Ŝeglarskiej, tak, aby nie niszczyć istniejących kortów tenisowych. 

 

Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: 
Rozwiązania komunikacyjne w rejonie ośrodka sportowego wynikają wprost z projektowanej inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym tj. rozbudowy ulicy Jesionowej do klasy technicznej ekspresowej z 

konieczną przebudową węzła z ulicą Zagnańską. Przebieg drogi został wyznaczony zgodnie z projektem jaki 

został przekazany od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ulica 6KDD zaplanowana jest w 

miejscu istniejącej drogi dojazdowej do przystani Ŝeglarskiej, przewidzianej do rozbudowy. 

 

10) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 915/80, 915/91, 945/56. 

 
Treść uwagi: Kwestionowany projekt planu ustala na terenie działek oznaczonych nr 915/80, 915/91, 

945/56 o łącznej powierzchni 8.999m
2
 przeznaczenie, z którego wynika, Ŝe wskaźnik powierzchni zabudowy 

w stosunku do całej powierzchni wymienionej nieruchomości wynosi zaledwie 18%. ZałoŜone proporcje 

sposobu zagospodarowania gruntów jednoznacznie wskazują na drastyczną ingerencje w sferę statusu 

właścicieli nieruchomości objętych projektem planu, która powinna pozostawać w racjonalnej i 

odpowiedniej proporcji do załoŜonych w projekcie celów. Obecny projekt planu równieŜ nie określa terminu 

zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem UST2 i 16KDD. Zachodzi uzasadnione pytanie, jaki sens 

ma zakładanie kolejnej blokady inwestycyjnej na następne dziesięciolecia, jakie racje przemawiały za 

tworzeniem pozornych załoŜeń planistycznych głęboko wkraczających w sferę własności, skoro właściciele 

gruntów ani władze miasta nie są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia pn. sport i rekreacja. Takie 
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działania są wyrazem uskutecznianego bezprawia w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 6 ust.2pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 140 kc, oraz konstytucyjnych zasad ochrony własności. 

PrzedłoŜony projekt równieŜ nie daje gwarancji na realizację infrastruktury dla potrzeb sportu i rekreacji z 

następujących względów: 

a) projekt planu nie zawiera prognozy wpływu skutków finansowych na realizację ustaleń dotyczących 

wykupu gruntów, wypłaty odszkodowań za rezerwację gruntów, terminów realizacji zaplanowanych dróg, 

b) projekt nie uwzględnia istniejącego układu urbanistyczno-architektonicznego, parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy istniejącej do załoŜeń sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu przy ul. 

Klonowej od skrzyŜowania z ul. Turystyczną /od budynków deweloperskich/, 

c) naduŜycie uprawnień przysługujących organowi planistycznemu w przedmiocie gospodarowania 

przestrzenią urbanistyczno – architektoniczną, 

d) naruszenie zasady proporcjonalności. 

Ograniczenia w przedmiocie korzystania z prawa własności nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Art.31 ust. 3 Konstytucji RP w sposób w pełni samodzielny i całkowity sytuuje zasadę proporcjonalności a 

więc zakaz nadmiernej w stosunku do chronionej wartości ingerencji w sferę praw i wolności. Organ 

planistyczny dysponując określoną przestrzenią wyciągając określone wnioski z ostatnich 55 lat to jest od 

1957r przypisując określone funkcje w zakresie przeznaczenia terenów objętych projektem planu powinien 

zdecydowanie zmniejszyć proporcje z duŜo / większym przeznaczeniem terenu pod budownictwo 

kubaturowe. Wnosi o przesunięcie linii zabudowy terenu oznaczonego symbolem URT1 a takŜe 

zaprojektowanej drogi oznaczonej na planie symbolem 16 KDD w kierunku strefy oznaczonej symbolem 

UST2 zmniejszając tym samym obszar zarezerwowany pod sport i rekreację na rzecz zabudowy 

kubaturowej. Teren przy ul. Klonowej od Jesionowej charakteryzuje się wysokim stopniem 

zintensyfikowanej zabudowy o funkcji usługowej i mieszkaniowej, natomiast w przedłoŜonym projekcie 

teren od apartamentowców w kierunku ul. Orkana obciąŜony jest w 80% blokadą inwestycyjną. Te 

rozwiązania w zakresie przysługującego władztwa planistycznego budzą krytyczny stosunek, wykraczają 

poza ramy określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bezkrytyczne powielanie 

absurdalnych załoŜeń wytworzonych w 1957r,  dotychczas nie zrealizowanych naleŜy określić jako leczenie 

patologii patologią. W powaŜnym, merytorycznym podejściu do przedmiotu sprawy stosunek do 

rzeczywistości powinien być inny. W tym stanie ustalenia projektu budzą krytyczny stosunek. Biorąc pod 

uwagę, Ŝe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bezpośrednio oddziałują na treść 

praw ze sfery prawa cywilnego w zakresie sposobu korzystania z posiadanej własności nieruchomości a 

takŜe pośrednio w stosunki cywilnoprawne, organ planistyczny powinien dołoŜyć naleŜytej staranności  

w rozwaŜeniu interesu ogólnego i właścicieli nieruchomości a w szczególności nie nadawać priorytetu 

pierwszemu kosztem prywatnej własności. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 

ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej nadrzędności interesu ogólnego nad indywidualnym 

/art. 1 ust.2 pkt 7 i art. 6 ustawy o pizp/. Konieczność przedłoŜenia interesu ogólnego winna być 

uwarunkowana realnymi moŜliwościami realizacji ustaleń planu. Dotychczasowa praktyka władz miasta 

dobitnie dowodzi, Ŝe załoŜenia planistyczne terenów przy ul. Klonowej rozmijają się z rzeczywistością. 

 
Uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie : 
Istnienie wokół zalewu strefy terenów otwartych, niezabudowanych, jest konieczne dla rozwoju 

ogólnomiejskich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowo sportowych, odpowiadających potencjałowi 

środowiskowemu miejsca. Przeznaczenie takie wynika z polityki miasta określonej w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce”, Lokalnym Programie 
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Rewitalizacji ( Podstrefa „Zalew”), a takŜe z ustaleń Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

(KOChK). Bezpośrednim powodem przystąpienia do planu było zagroŜenie realizacji ww. celów przez 

narastającą presję inwestycyjną o cechach do nich nieprzystających. Wybudowany „kompleks 

apartamentowców” nie jest wyznacznikiem ładu przestrzennego, a materializacją ww. zagroŜeń i przykładem 

zjawisk przestrzennie negatywnych, niepoŜądanych – doprowadzenie zabudowy do korony skarpy 

skutkowałoby szczelną obudową zbiornika, czyniącą go trudno dostępnym, z brakiem przestrzeni do 

rozwoju oraz niedostatkiem terenów otwartych. Funkcje rekreacyjno-wypoczynkowo sportowe, poza 

inwestycjami typowo kubaturowymi, wymagają takŜe odpowiedniego zagospodarowania i wyposaŜenia 

(obiekty, urządzenia, budowle inne niŜ budynki) w towarzyszącej stosownej wielkości przestrzeni otwartej. 

Pasmo intensywnej zwartej zabudowy kubaturowej zlokalizowano w strefie „C” KOChK (tereny budowlane, 

wzdłuŜ ulicy Klonowej), moŜliwe do stosownego zagospodarowania niekubaturowego tereny otwarte 

przewidziane są w strefie „B” KOChK z szeregiem silnych przepisów ochronnych. Dotychczasowy brak 

realizacji funkcji planowanych wokół zalewu od dziesięcioleci nie zaprzecza wysokiej racjonalności takiego 

przeznaczenia, szczególnie wobec jego znaczenia w skali całego miasta; nie stanowi teŜ o niemoŜliwości tej 

realizacji. Termin realizacji inwestycji nie jest przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Infrastruktura dla potrzeb sportu i rekreacji moŜe być realizowana zarówno przez podmioty 

prywatne jak i podmioty publiczne. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego została 

sporządzona do przedmiotowego projektu planu zgodnie z ustawowym obowiązkiem określonym w art. 17 

pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawiera m.in. szacunkową wycenę 

zobowiązań miasta powstałych w wyniku uchwalenia planu. Postanowienia projektu planu nie godzą w 

prawo własności, formułują tzw. „władztwo planistyczne” ustalając jedynie sposób wykonania tej własności 

przez określone, zgodne z prawem przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania. 

 

11) uwaga z drugiego wyłoŜenia - dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 862/1. 

 
Treść uwagi: Proszą o analizę § 31 projektu Planu pkt. 2) litera e) dotyczącego dopuszczalnej wysokości 

zabudowy. W projekcie planu jest 10,0 m do kalenicy lub tyleŜ samo do krawędzi dachu płaskiego. 

Wnioskują zatem o zmianę parametru wysokości dopuszczalnej do 11,5 m. taki zapis umoŜliwiłby większą 

swobodę wyboru charakteru zabudowy przy uwzględnieniu funkcji mieszanej usługowo – mieszkalnej. 

Równocześnie zabezpieczałby przed negatywnymi skutkami wysokiego poziomu wód gruntowych jaki moŜe 

występować w tym miejscu. 

 

Uwaga rozpatrzona pozytywnie.   
Uzasadnienie: 
W projekcie planu zwiększono wysokość zabudowy w terenie U/MN2 zgodnie z uwagą. 
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IV. UWAGI Z TRZECIEGO WYŁOśENIA - PO ROZSTRZYGNIĘCIU 
NADZORCZYM WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZNAK: NK. I – 0911/141/08 Z 
DNIA 07.11.2008 R. 

 

W wyznaczonym terminie składania uwag wpłynęło 4 uwagi jednakŜe nie podlegają one rozpatrzeniu przez 

Prezydenta Miasta Kielce, poniewaŜ nie dotyczyły przedmiotu trzeciego wyłoŜenia. 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

       Tomasz Bogucki 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLIII/778/2013 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

 
Rozstrzygnięcie  

Rady Miasta Kielce 
 

dotyczy sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą 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 – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski” w Kielcach. 

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

( Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań 
własnych Gminy oraz ustala się następujące zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, 

zgodnie  z przepisami o finansach publicznych: 

 

1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych 

Gminy, będą pochodzić z budŜetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie   

z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość 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.). 

 

2. 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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