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UCHWAŁA NR XII/274/2011 
 RADY MIASTA KIELCE 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŅRÓDMIEŅCIE – 
OBSZAR 1.2 CENTRUM - PAŁACYK ZIELIŃSKIEGO” NA OBSZARZE MIASTA KIELCE 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.  
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz.1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128 
i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. 
Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.124  
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142  
i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675) oraz  
art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami z 2004 r. Dz. U.: Nr 6, poz. 41; 
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Dz. U.: Nr 113, poz. 
954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Dz. U.: Nr 45, 
poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Dz. U.:  
Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Dz. U.: Nr 199, poz. 
1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Dz. U.: Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; 

Nr 106, poz. 675; Nr 130, poz. 871; Nr 149, poz. 
996; Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 32, 
poz. 159), po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 r. 
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 wprowa-
dzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwiet-
nia 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 wrzeņnia 2009 r., zmianą Nr 8 wprowadzoną 
uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 wrzeņnia 2009 r., 
zmianą Nr 9 uchwaloną uchwałą Nr XLI/1017/2009  
z dnia 19 października 2009 r. oraz zmianą Nr 2 
uchwaloną uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia  
9 wrzeņnia 2010 r. oraz zmianą Nr 7 uchwaloną 
uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011  
Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające.  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego „KIELCE ŅRÓDMIE-
ŅCIE – OBSZAR 1.2 CENTRUM - PAŁACYK ZIE-
LIŃSKIEGO” na obszarze miasta Kielce, w grani-
cach okreņlonych w §2 i załączniku nr 1 do 
uchwały, zwany dalej „planem”.  

 

§ 2.1. Plan obejmuje działkę o numerze 
ewidencyjnym 583 przy ulicy Zamkowej 5, poło-
żoną w centrum miasta, w południowo–za-
chodniej częņci Wzgórza Zamkowego, na której 
znajduje się zabytkowy zespół Pałacyku Toma-
sza Zielińskiego.  
 

2. Integralną częņcią planu są:  
1) załącznik nr 1 – rysunek planu,  
2) załącznik nr 2, zawierający rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Kielce na temat sposobu rozpa- 

trzenia uwag wniesionych do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu,  

3) załącznik nr 3, zawierający rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Kielce dotyczące sposobu reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

 

3. Celem postanowień zawartych w niniej-
szej uchwale jest ustalenie przeznaczenia terenu 
dla następujących funkcji i form użytkowania:  
1) zabudowa o głównej funkcji usług kultury,  
2) przestrzeń publiczna,  
3) usługi administracji publicznej i społecznej 

oraz gastronomii, oraz okreņlenie zasad za 
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budowy i zagospodarowania terenu, sposo-
bu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania i użytkowania terenu.  

 
§ 3. Ilekroć w ustaleniach uchwały jest 

mowa o:  
1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-

mieć linie wyznaczone na rysunku planu  
i wydzielające teren UK1,  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na ry-
sunku planu i opisaną w tekņcie, okreņlającą 
dopuszczalne zbliżenie budynków i budowli 
okreņlonych w ustaleniach planu do linii roz-
graniczającej, z dopuszczeniem wysunięcia 
przed wyznaczoną linię:  
a) schodów, ganku, pochylni, rampy oraz 

tarasu, nie więcej niż 4,5 m,  
b) okapu, gzymsu, balkonu, galerii, daszka 

oraz wykusza nie więcej niż 1,5 m,  
3) planie - należy przez to rozumieć niniejszą 

Uchwałę Rady Miasta Kielce wraz z rysun-
kiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do tej 
uchwały,  

4) obszarze przestrzeni publicznej - należy przez 
to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, po-
prawy jakoņci ich życia i sprzyjający nawią-
zywaniu kontaktów społecznych ze względu 
na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne, wyznaczony na rysunku planu 
jako strefa przestrzeni ogólnodostępnej w te-
renie UK1,  

5) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek 
rurociągu lub przewodu (z którego korzysta 
jeden lub kilku użytkowników) łączących sieć 
infrastruktury technicznej z przyłączanym 
obiektem lub obiektami,  

6) rysunku planu – należy przez to rozu- 
mieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  
w skali 1:1000,  

7) strefie przestrzeni ogólnodostępnej – należy 
przez to rozumieć przestrzeń otwartą, z nie 
limitowanym fizycznie dostępem tj. nie wy-
dzieloną ogrodzeniami, murami, ukształto-
wanymi liniowo zwartymi żywopłotami  
itp. fizycznymi barierami uniemożliwiającymi 
pieszą penetrację,  

8) sieci infrastruktury technicznej – należy przez 
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów 
lub przedsiębiorstw rurociągi i przewody 
rozdzielcze oraz związane z nimi obiekty i 
urządzenia techniczne, do których możliwoņć 
przyłączenia, na okreņlonych warunkach, za-
gwarantowana jest przepisami powszechnie 
obowiązującymi lub przepisami miejsco-
wymi,  

9) terenie – należy przez to rozumieć teren  
o okreņlonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ko-
lorem oraz oznaczony w tekņcie i na rysunku 
planu symbolem literowo–cyfrowym,  

10) usługach kultury – należy przez to rozumieć 
działalnoņć kulturalną, w rozumieniu przepi-
sów odrębnych, prowadzoną przez instytucje 
kultury państwowe lub samorządowe,  

11) ogródku gastronomicznym – należy przez to 
rozumieć przestrzeń ogrodu położoną bez-
poņrednio przy południowej elewacji budyn-
ku pałacyku, zadaszoną m. in. w formie mar-
kiz lub parasoli, przeznaczoną do ņwiad-
czenia usług gastronomicznych w sezonie 
wiosna – jesień,  

12) administracji publicznej – należy przez to 
rozumieć siedziby urzędów administracji 
państwowej lub samorządowej, związanych z 
kulturą, nauką, ochroną dziedzictwa kulturo-
wego, zabytków i opieką nad zabytkami,  

13) usługach biurowych (administracji społecz-
nej) – należy przez to rozumieć pomieszcze-
nia biurowe organizacji pozarządowych (w 
tym m.in. stowarzyszeń, fundacji, związków 
twórczych) i innych podmiotów, których 
podstawowym celem statutowym jest pro-
wadzenie działalnoņci kulturalnej lub działa-
jących w sferach:  
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trady-
cji nauki, edukacji, oņwiaty i wychowania, 
rozwoju ņwiadomoņci obywatelskiej i kultu-
rowej – a także innych organizacji pożytku 
publicznego, prowadzących działalnoņć po-
żytku publicznego i wolontariatu oraz samo-
rządów zawodowych zawodów związanych  
z wykonywaniem dzieł, utworów i opraco-
wań objętych ochroną praw autorskich,  

14) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni całkowitych wszystkich kondygna-
cji nadziemnych wszystkich budynków, poło-
żonych w granicach terenu inwestycji, do 
powierzchni tego terenu,  

15) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć wyrażony w procentach 
stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu UK1.  

 
§ 4.1. Następujące oznaczenia, przedsta-

wione na rysunku planu, są ustaleniami obowią-
zującymi:  
1) granica obszaru objętego planem,  
2) linia rozgraniczająca teren UK1,  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
4) lokalizacja zjazdu na teren UK1,  
5) strefa przestrzeni ogólnodostępnej,  
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6) symbol literowo-cyfrowy identyfikujący te-

ren o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania.  

2. „Prognoza oddziaływania na ņrodowi-
sko” oraz „Prognoza skutków finansowych uch-
walenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego” stanowią materiały planistycz-
ne nie będące przedmiotem niniejszej uchwały.  

 
Rozdział 2 
Ustalenia.  

§ 5.1. Wyznacza się teren usług kultury, 
oznaczony na rysunku planu symbolem: UK1.  
 

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

a) podstawowe: usługi kultury,  
b) dopuszczalne:  

- administracja publiczna zlokalizowana 
wyłącznie w budynku dawnej Stajni  
i Domu Tomasza Zielińskiego (wcho-
dzących w skład pawilonów),  

- usługi biurowe (administracja spo-
łeczna) zlokalizowane wyłącznie na 
drugiej kondygnacji budynku pałacyku,  

- gastronomia zlokalizowana na parte-
rze budynku pałacyku (stanowiąca 
maksymalnie 20% jego powierzchni 
użytkowej) oraz w piwnicy północno 
– zachodnio–południowej częņci bu-
dynku pałacyku,  

- ogródek gastronomiczny,  
2) w zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego obowiązują ustalenia 
pkt. 4 i 6,  

3) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  
a) na obszarze objętym planem występuje 

teren objęty formą ochrony przyrody,  
o którym mowa w pkt. 7 lit. a,  

b) dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowi-
sku, jak dla terenu w strefie ņródmiejskiej 
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,  

c) gospodarka odpadami zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami przyjętym uchwałą 
Rady Miejskiej w Kielcach,  

d) w zakresie ochrony przed polem elek-
tromagnetycznym związanym z obiekta-
mi elektroenergetycznymi i telekomuni-
kacyjnymi obowiązują zasady dotyczące 
budowy i lokalizacji urządzeń i sieci  
infrastruktury okreņlone w przepisach  
odrębnych,  

4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej:  

a) ochronę zabytkowego układu urbani-
styczno–krajobrazowego Kielc wpisane-
go do rejestru zabytków decyzją Nr 46  
z dnia 12.09.1947 r. i decyzją Nr 915  
z dnia 14.08.1976r., poprzez:  
- utrzymanie skali zabudowy i walorów 

przestrzennych (widok na Wzgórze 
Zamkowe),  

- zapewnienie harmonijnego kształto-
wania krajobrazu i ochronę ładu prze-
strzennego z zapewnieniem odpo-
wiedniej ekspozycji ze Wzgórza Zam-
kowego i na Wzgórze Zamkowe,  

b) ochrona zespołu Pałacyku Zielińskiego 
przy ul. Zamkowej 5, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzją z dnia 03.01.1970 r. 
pod nr 531, w skład którego wchodzą:  
- ogrodzenie z bramą i basztą zwaną 

Plotkarką z XIX wieku wchodzące  
w skład zespołu Pałacyku Tomasza 
Zielińskiego przy ul. Zamkowej w 
Kielcach, numer rejestru zabytków 531,  

- ogród z XVIII wieku wchodzący w 
skład zespołu Pałacyku Tomasza Zie-
lińskiego przy ul. Zamkowej w Kiel-
cach, numer rejestru zabytków 531,  

- pałacyk z XVIII wieku wchodzący w 
skład zespołu Pałacyku Tomasza Zie-
lińskiego przy ul. Zamkowej w Kiel-
cach, numer rejestru zabytków 531,  

- pawilony z XIX wieku wchodzące w 
skład zespołu Pałacyku Tomasza Zie-
lińskiego przy ul. Zamkowej w Kiel-
cach, numer rejestru zabytków 531,  

c) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w 
granicach planu wymagają uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków,  

5) w zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:  
a) nakaz zapewnienia dostępnoņci osobom 

niepełnosprawnym,  
b) nakaz ujednolicenia formy elementów 

zagospodarowania terenu,  
c) zakaz umieszczania noņników reklamo-

wych, za wyjątkiem tablic informacyjnych 
dotyczących terenu UK1,  
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d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych,  
e) zgodne z pkt. 6 lit. j, l,  

6) w zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:  
a) teren biologicznie czynny: minimum 40% 

terenu UK1,  
b) wskaźnik intensywnoņci zabudowy: mak-

simum 0,5,  
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksi-

mum 19% powierzchni terenu UK1,  
d) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgod-

nie z rysunkiem planu,  
e) zachowanie istniejącej geometrii dachów:  

- łamany polski ze spadkiem 30° górnej 
połaci i 55° dolnej połaci dla częņci 
głównej budynku pałacyku,  

- pulpitowy z attykami na baszcie 
wschodniej i zachodniej stanowią-
cych fragment budynku pałacyku,  

- płaski na oranżerii stanowiącej frag-
ment budynku pałacyku,  

- czterospadowy ze spadkiem 36° w po-
dłużnych połaciach oraz 40° w bocz-
nej połaci dla budynku dawnej Stajni,  

- czterospadowy ze spadkiem 35° dla 
budynku Domu Tomasza Zielińskiego,  

- pulpitowy o spadku 10° z attyką dla 
budynku dawnej Drwalni,  

f) maksymalna wysokoņć budynku: do 13,5 m,  
g) zakaz budowy nowych budynków oraz 

budowli za wyjątkiem sieci infrastruktury 
technicznej, inwestycji celu publicznego  
z zakresu łącznoņci publicznej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych, pomników 
i konstrukcji oporowych,  

h) zakaz nadbudowy, rozbudowy istnieją-
cych budynków,  

i) dopuszcza się: remont i przebudowę ist-
niejących budynków oraz zmianę adapta-
cji istniejących wnętrz budynków,  

j) zakaz budowy ogrodzenia od ul. Zam-
kowej,  

k) dopuszcza się realizację zieleni, sieci in-
frastruktury technicznej oraz obiektów 
małej architektury,  

l) zakaz umieszczania noņników reklamo-
wych, na budynkach i w przestrzeni 
otwartej, za wyjątkiem tablic informacyj-
nych dotyczących terenu UK1, których 
lokalizację dopuszcza się jedynie w stre-
fie przestrzeni ogólnodostępnej,  

m) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem tymczaso-
wych obiektów budowlanych związanych 
 

z imprezami kulturalnymi, artystycznymi, 
przez okres ich trwania, z zastrzeżeniem 
pkt. 5 lit. d,  

7) w zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepi-
sów odrębnych:  
a) obszar objęty planem położony jest w ca-

łoņci w strefie krajobrazowej „P” Kielec-
kiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
w obrębie której obowiązują zakazy oraz 
działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów zawarte w uchwale w 
sprawie Kieleckiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu,  

b) obszar objęty planem położony jest w ca-
łoņci w strefie zasilania Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych nr 417 Kielce - 
GZWP 417 (zwykłej ochrony wód pod-
ziemnych OZO), dla którego należy sto-
sować zakazy, nakazy i sposoby użytko-
wania terenu zawarte w „Dokumentacji 
hydrogeologicznej rejonu eksploatacji 
wód podziemnych RE Kielce”, zatwier-
dzo-nej decyzją Ministra Ochrony Ņrodo-
wiska Zasobów Naturalnych i Leņnic- 
twa Nr KDH/013/5876/96 z dnia 11 maja 
1996 roku,  

c) ustala się obowiązek pokrycia zasięgiem 
sygnałów dźwiękowych syren alarmo-
wych działających w miejskim Systemie 
Wykrywania i Alarmowania,  

d) na obszarze objętym granicami opraco-
wania niniejszego planu nie występują: 
tereny górnicze, tereny narażone na nie-
bezpieczeństwo powodzi, tereny zagro-
żone osuwaniem się mas ziemnych,  

8) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci:  
a) na obszarze objętym granicami planu nie 

wyznacza się terenów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nie-
ruchomoņci, w rozumieniu przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomoņciami,  

b) zakaz podziału działki,  
9) w zakresie szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczania w 
ich użytkowaniu, w obrębie całego obszaru 
objętego planem następujące zakazy:  
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych,  

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko w rozumieniu przepisów odręb-
nych,  
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c) ustalenia lit. a nie dotyczą inwestycji celu 

publicznego z zakresu łącznoņci publicz-
nej w rozumieniu przepisów odrębnych,  

d) ustalenia lit. b nie dotyczą inwestycji celu 
publicznego z zakresu: sieci infrastruktury 
technicznej, łącznoņci publicznej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych,  

e) zgodne z pkt. 6 lit. g, h, j, l, m,  
10) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji:  
a) obszar objęty granicami planu połączony 

jest z podstawowym układem komunika-
cyjnym miasta (obwodnicą ņródmiejską), 
poprzez ulice położone poza granicami 
planu: Zamkową, Solną oraz Paderew-
skiego,  

b) obsługa komunikacyjna terenu UK1 po-
przez zjazd w miejscu wskazanym na ry-
sunku planu, z ul. Zamkowej znajdującej 
się, zgodnie z obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kielce,  
w obszarze ruchu uspokojonego oraz 
stanowi ważny element ņródmiejskiego 
systemu głównych przestrzeni publicznych, 
z głównymi punktami węzłowymi - pla-
cami, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi 
oraz elementami infrastruktury miejskiej,  

c) minimum 2 miejsce parkingowe na 2000 m2 
powierzchni użytkowej budynków, zloka-
lizowane przy wjeździe na teren UK1,  

11) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:  
a) wyposażenie w poszczególne elementy 

infrastruktury technicznej za poņrednic-
twem przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanych w pasie 
drogowym ul. Zamkowej, położonej poza 
granicami planu,  

b) położenie i parametry techniczne przyłą-
czy podlegają uszczegółowieniu, w doty-
czących budowy tych sieci postępowa-
niach administracyjnych – stosownie do 
zakresu rozstrzygania w tych sprawach,  

c) na terenie objętym granicami planu do-
puszcza się lokalizację inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoņci publicz-
nej w rozumieniu przepisów odrębnych,  

12) w zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i użyt-
kowania terenów – nie ustala się tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu UK1,  

13) w zakresie obszarów wymagających rehabili-
tacji, przekształceń lub rekultywacji:  

a) teren objęty planem w całoņci znajduje 
się w strefie rewitalizacji miejskich prze-
strzeni publicznych i mieszkaniowych – 
obszar „A” Ņródmieņcie, zgodnie z Lokal-
nym Programem Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich, Poprzemysłowych i Po-
wojskowych w Mieņcie Kielce na lata 
2007–2013 przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej w Kielcach,  

b) teren objęty planem zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kielce 
należy do obszaru na którym mają być 
prowadzone prace modernizacyjne i re-
habilitacyjne poprawiające ogólny wize-
runek miasta,  

14) stawkę procentową, na podstawie której 
okreņla się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w wysokoņci 15%.  

 
§ 6. W zakresie zaopatrzenia w wodę usta-

la się:  
1) doprowadzenie wody do obszaru objętego 

planem za poņrednictwem istniejącego wo-
dociągu rozdzielczego Ø 100 mm w ul. Zam-
kowej (znajdującej się poza granicami opra-
cowania planu), stanowiącego fragment sie-
ci integralnie związanej z miejskim syste-
mem wodociągowym I strefy ciņnień,  

2) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoża-
rowych realizować zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami odrębnymi.  

 
§ 7. W zakresie odprowadzania ņcieków 

komunalnych ustala się:  
1) odprowadzenie ņcieków komunalnych z ob-

szaru objętego planem za poņrednictwem 
istniejącego grawitacyjnego kanału ņcieko-
wego Ø 200 mm w ulicy Zamkowej (znajdu-
jącej się poza granicami opracowania planu), 
stanowiącego fragment miejskiego systemu 
kanalizacji ņciekowej w zlewni rzeki Silnicy,  

2) dla lokalnych potrzeb dopuszcza się sto-
sowanie innych rozwiązań, np. przepom-
pownia.  

 
§ 8. W zakresie odprowadzania wód opa-

dowych ustala się odprowadzenie ņcieków opa-
dowych z obszaru objętego planem za poņred-
nictwem istniejących kanałów deszczowych:  
Ø 1000 mm w ulicy Ogrodowej i Ø 300 mm  
w ulicy Zamkowej (znajdujących się poza grani-
cami opracowania planu), stanowiących frag-
ment miejskiego systemu kanalizacji deszczowej 
w zlewni rzeki Silnicy.  
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§ 9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 

się doprowadzenie gazu do obszaru objętego 
planem za poņrednictwem planowanego roz-
dzielczego gazociągu ņredniego ciņnienia w ulicy 
Zamkowej, znajdującej się poza granicami opra-
cowania planu (włączenie gazociągu, na wyso-
koņci ulicy Solnej, do planowanego gazociągu 
spinającego istniejące gazociągi ņrednioprężne 
w ulicach Ogrodowej – IX Wieków Kielc).  

 
§ 10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło 

ustala się ogrzewanie w oparciu o indywidualne 
źródła ciepła przy zastosowaniu paliw przyja-
znych ņrodowisku nie powodujących przekro-
czenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń 
powietrza.  

 
§ 11. W zakresie zasilenia w energię ener-

getyczną ustala się:  

1) zaopatrzenie w energię elektryczną za po-
ņrednictwem istniejącej kablowej sieci ener-
getycznej ņredniego i niskiego napięcia,  

2) dopuszcza się możliwoņć lokalizacji nowej 
wnętrzowej, wbudowanej stacji transforma-
torowej SN/NN i linii zasilających SN zgod-
nie z ustaleniami planu.  

 
§ 12. W zakresie infrastruktury teletech-

nicznej ustala się:  
1) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez 

wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci 
zgodnie z przepisami odrębnymi,  

2) projektowaną sieć telekomunikacyjną należy 
wykonać, jako kablową lub bezprzewodową 
wraz z urządzeniami radiowego systemu do-
stępowego.  

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe.  

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwięto-
krzyskiego.  

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Kielce.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Kielce: 

Tomasz Bogucki 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/274/2011 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/274/2011 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/274/2011 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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